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Tömény folyadék, kizárólag professzionális felhasználásra
Aktív klór bázisú, kombinált folyékony élelmiszeripari tisztító-és

fertőtlenítőszer

Fizikai-kémiai tulajdonságok

Megjelenés Áttetsző folyadék
Szín Sárga
A homogén termék PH-ja Nem áll rendelkezésre
PH-érték 10 g/l oldatban 12,2±0,2
Fajsúly 1,153±0,01 g/cm³
Fagypont : -13 °C

környezetvédelmi szempontok :

Kérjük, forduljon tanácsadójához a környezeti szempontokkal kapcsolatos minden kérdéssel.Kérjük, forduljon tanácsadójához a környezeti szempontokkal kapcsolatos minden kérdéssel.

Tulajdonsagok :

Erős fehérje- és zsíroldó képesség
Kiváló emulgeáló képesség
Magas aktív klórtartalmának köszönhetően kiváló fertőtlenítő hatás

Alkalmazás:

Használati utasítás :

Koncentráció: baktericid 0.5% (behatási idő: 5 perc)
Hőmérséklet: 40°C

A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani,
élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.
A rendeltetésszení felhasználás során ügyelni kell ana, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak
maradékával vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A termékkel
szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. A szert eredeti
csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.

A használati útmutatóban feltüntetett koncentráció(k) az ajánlott biocidkoncentráció(ka)t mutatják, amelyek a
laboratóriumban végzett hatásossági vizsgálatok alapján lettek meghatározva. Azonban a terepen alkalmazott
koncentráció módosítható a helyszínen felmerülő feltételektől függően. A további információkért keresse fel a
kapcsolattartóját.
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Ellenőrző paraméterek:

Minta : 20ml
Előkészítés: Nátrium-tioszulfát
Indikátor : Fenolftalein
Reagens : HCl 0.1N
Titrálási faktor : f = 0,304+/-0,01
Koncentráció %-ban= fogyás * f
Koncentráció g/l-ben = fogyás * f * 10

Csomagolás:

Kanna 22l Sárga 25kg
Hordó 220l sötétkék 220kg
IBC 1000l átlátszatlan 1100kg

A termék felhasználható 6 hónapon belül, a gyártás idejétől számítva.
Tiszta, hűvös, jól szellőző helyiségben hőforrásoktól és erős fénytől védve tárolandó.

Minőség - Biztonság

A Biztonsági adatlap elérhető Interneten:http://www.hypred.com
A biocideket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!
A termék felhasználható 6 hónapon belül, a gyártás idejétől számítva.

Szabályozás:

Ez a termék megfelel az emberi és állati fogyasztásra szánt élelmiszerekkel, termékekkel és italokkal
kapcsolatba kerülő felület-tisztítószerekre vonatkozó szabályozásnak.

A biocideket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

A ANTI-GERM CLEAN CL-39K a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről szóló 2006.
december 16-i 1907/2006/EK rendeletnek (REACH) megfelelő keverék, a gyártási helytől függetlenül.
A ANTI-GERM CLEAN CL-39K termékben lévő REACH rendelet által érintett anyagokat válallatunk vagy
beszállítóink előzetesen regisztrálták, illetve regisztrálták.
A ANTI-GERM CLEAN CL-39K termék nem tartalmaz „különös aggodalomra okot adó” anyagot az ECHA által
közzétett és rendszeresen frissített, engedélyre jelölt anyagok jelenlegi listájából.
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Biocid termékek
Aktív hatóanyag/hatóanyagok 100g termékben : Nátrium hipoklorit 3,82g ; CAS számok 7681-52-9 ; EK-szám
231-668-3
1. FŐCSOPORT: Fertőtlenítőszerek és általánosan használt biocid termékek; 4. terméktípus: Élelmiszer- és
takarmányfertőtlenítő szerek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyének száma : JKF 450-1/2015


