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ALKALMAZÁSI TERÜLET
Folyékony,  kiváló hatású felületfertőtlenítő koncentrátum, mely kiválóan alkalmas kocsimo-
sásra és  az egészségügyben,  élelmiszeriparban található  mosható  felületek  tisztítóhatású 
fertőtlenítésére. Jól használható általában a mosható fal- és padlóburkolatok, egészségügy-
ben - a betegellátásban és járványügyi gyakorlatban - berendezési tárgyak, valamint vizes 
egységek felszerelési tárgyainak, élelmiszeriparban pedig a feldolgozó asztalok, állványzatok 
tisztítóhatású felületfertőtlenítésére.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
Külső: Halványsárga színű, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség 20ºC-on: kb. 1,0 g/cm3

pH-érték (10 g/l-es oldat 20ºC-on ): kb. 7
Oldhatóság (20ºC-on): vízzel korlátlanul elegyedik 
Habzóképesség: habzó

ÖSSZETÉTEL
fertőtlenítőszer, nemionos felületaktív anyag, EDTA és annak sói, karbonát, szilikát, alkohol

ALKALMAZÁSI JAVASLAT
2,5%-os vizes oldatát 60 perces, 3,0%-os 30 perces, és 5%-os 15 perces hatásidővel ajánl-
juk, a HBV inaktiváló hatás eléréséhez pedig 3,0%-os vizes oldatot 30 perces behatási idő-
vel, mely után a felület ivóvíz minőségű vízzel öblíthető.

Alkalmazása az élelmiszeriparban 15 perc 30 perc 60 perc
alacsony szervesanyag terhelés mellett 1,5% 1,0%
magas szervesanyag terhelés mellett 5,0% 3,0% 2,5%
Salmonellával szennyezett kemény felületek fertőtlení-
tése

4,0%

A behatási idő letelte után az élelmiszerrel érintkező felületeket ivóvíz minőségű vízzel alapo-
san le kell öblíteni! A munkaoldatot mindig frissen a használat előtt kell elkészíteni! Más szer-
rel keverni tilos! Valamennyi mosható felületen alkalmazható.

TÁROLÁS
A keveréket száraz, hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan 
csomagolásban, élelmiszerektől, vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Eredeti, bontatlan cso-
magolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.



B I Z T O N S Á G T E C H N I K AI  E L Ő Í R Á S
A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechni-
kai adatlapon. Elzárva tartandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet.  Súlyos szemkárosodást 
okozhat. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. Kerüljük a bőrrel való érintkezést 
és a szembejutást. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Ha az anyag bőrre kerül 
vízzel azonnal le kell mosni. Megfelelő védőkesztyűt és szem/arcvédőt viselni kell. 

KISZERELÉS
5kg-os kanna, 20 kg-os kanna
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