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Alkalmazási terület a tejiparban:  
Rozsdamentes acélból készült tárolótartályok, csővezetékek,CIP rendszerek  és tejgyűjtő teherautók 
tisztítására és fertőtlenítésére használható.  
 
Alkalmazási terület az italgyártásban:  
Rozsdamentes acélból készült felületek csővezetékek,CIP rendszerek , tisztítására és fertőtlenítésére 
használható.  
 
Alkalmazási terület a húsiparban:  
Körkések, vérgyűjtő tartályok, vérszállító tehergépkocsik, vértartályok, plazma tartályok, hemoglobin 
tartályok és fagyasztó dobok hatékony tisztítására és fertőtlenítésére alkalmazható. Kiválóan alkalmas a 
szennyezett eszközök, kötények, csizmák tisztítására és fertőtlenítésére, valamint ládamosó 
berendezésekben. Ez a sokoldalú termék használható nagynyomású berendezésekben is.  
 
Alkalmazási terület az élelmiszeriparban:  
Használható rozsdamentes acélból és klórálló műanyagból készült tárolótartályok, csővezetékek, szakajtók, 
sütőlemezek, szállítókonténerek, és termelő berendezések tisztítására és fertőtlenítésére. Ez a termék 
különösen gazdaságosan használható CIP berendezésekben. Kiválóan alkalmas mindenféle szennyeződés 
esetén, és használható ipari ládamosó berendezésekben is.  
 
Fő tulajdonságai:  

• Hatékonyan oldja a zsírt és a fehérjét  

• Magas aktív klór koncentrációjának köszönhetően nagyon jól fertőtlenít  

• Kiváló emulgeáló képességű  

• Tisztít és fertőtlenít egy fázisban  
 
Antimikrobális spektrum 
 

Szerkoncentráció Hatásidő Hőmérséklet Hatás 

1,0 % 20 perc 50 Co baktericid és fungicid 

 
 
Biocid hatóanyag:  
Nátrium-hipoklorit 
Biocid jellemzők:  
Az 528/2012/EU rendelet szerint PT4 fertőtlenítő szer. 

 
 
 
 
 
 



Használat után ivóvíz tisztaságú vízzel jól öblítse el! 

Műszaki adatok:  
Összetétel:       NaOH, NaOCl, komplexképző összetevők  
Külső megjelenés:      Tiszta, sárgás színű folyadék  
pH-érték: >13,3 (töményen)      
Sűrűség: 1,11 g/cm3 20°C      

A munkaoldat koncentrációjának ellenőrzése:  
Titráljon 10 ml anyagot 5 ml 0,1 N nátrium-tioszulfát+néhány csepp fenolftalein indikátor vagy  
lúgosság jelző (TA) jelenlétében, 0,1 N HCI-lel színváltozásig.  
Szorozza meg a ml-ben számolt fogyást 0,37-tel = az oldat koncentrációja % (m/m)-ban  
 
Óvintézkedések és tárolási feltételek:  
nem alkalmazható alumínium, könnyűfém és horganyzott felületen.  
TÁROLÁS: -10 és +30 ° C közötti hőmérsékleten, fénytől védett helyen.  
Kezelési óvintézkedések:  
Kérjük, szigorúan tartsa be a Biztonsági Adatlapon megadott utasításokat. 

BIOCIDOK ALKALMAZÁSAKOR ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA! HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT 
ÉS A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!  
Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra. 

További adatokat a biztonsági adatlapon talál a termékről. Tartsa be a benne lévő előírásokat. A termékismertetőt a legjobb tudásunk és tapasztalatunk szerint készítettük el. 

Ezt kötelezettség nélkül adjuk tovább. Minden adatot termékeink alkalmazásáról és felhasználásáról a mindenkori üzemi viszonyokhoz kell igazítani. 


