A 352
Alkaliczny środek myjąco- dezynfekujący dla przemysłu spożywczego
Dane produktu:

Skład:

Nr artykułu
0111
pH
13,0
Stan skupienia:
ciecz
Kolor
żółtawy/klarowny
Dostępne opakowania:
12, 29, 238kg
Atest PZH i pozwolenie na obrót produktem
biobójczym

Wodorotlenek potasu
Podchloryn sodowy
Kwas 2-fosfonobutylo-1,2,4-triwęglowy
Tlenek aminy
Ortopolifosforan potasowy

Przeznaczenie:
Alkaliczny, silnie pieniący środek z zawartością
aktywnego chloru do usuwania mycia i dezynfekcji
w
zakładach
przemysłu
spożywczego
i
przetwórczego powierzchni mających bezpośredni
kontakt z żywnością. Nie uszkadza powierzchni
niklowanych,
chromowanych
stalowych,
emaliowanych i plastikowych.
Zastosowanie:
Czyści i dezynfekuje pomieszczenia, maszyny,
narzędzia, kontenery, linie transportowe itp.
Doskonały
do
czyszczenia
pojazdów
transportowych i cystern w rzeźniach, zakładach
mięsnych, mleczarniach, browarach, zakładach
przetwórstwa rybnego itp.
Skutecznie rozpuszcza i czyści zabrudzenia
pochodzenia zwierzęcego i roślinnego tłuszcz,
olej, białko itp.

Oznaczenie:

C- ŻRĄCY
Wodorotlenek potasu.
R 31: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
R 35: Powoduje poważne oparzenia
S 1/2: Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed
dziećmi
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 28: Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą
ilością wody z mydłem
S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną,
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy
S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz,
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę
S 50: Nie mieszać z kwasami

Zaleca
się
stosowanie
środka
z
wytwornicami piany lub centralą pianową
,,TURN & CLEAN’’
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej
techniki czyszczenia
od
3-5%. Max.
temperatura roztworu roboczego 45ºC. Roztwór
nanieść na ok. 5-15 minut po czym bardzo
dokładnie spłukać.
Niskie ciśnienie
-3-5%
Wysokie ciśnienie
- 3-5%
Mycie ręczne/ kąpiel
- 3-5%
Cechy produktu:
Tworzy aktywną pianę dzięki czemu dłużej działa
na czyszczonej powierzchni
Doskonale łączy funkcje mycia i dezynfekcji
Skuteczny przy użyciu twardej wody
Opakowania zatwierdzone przez UN
Zezwolenie na produkcję zgodnie z Ustawą o Ochronie
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