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Alkalmazási terület: 
 
A termék az élelmiszeriparban használatos 
medencék, tartályok, falak, egyéb felületek és 
készülékek manuális (áztatásos, merüléses), vagy 
porlasztásos rendszerű fertőtlenítése kiválóan 
alkalmas. 
 
Alkalmas nagyüzemi konyhák, vendéglátóipari 
egységek berendezéseinek, és mosható 
felületeinek tisztítására, fertőtlenítésére. 
 
Baktericid, fungicid hatású. 
 
Felhasználás: 
 
Kézi fertőtlenítés vagy porlasztásos rendszerű 
fertőtlenítés:  
              1 %,-os koncentrációban, 
              környezeti hőmérsékleten, 
              15 perc hatóidő történhet. 
 
Az elkészített oldat felhasználhatósága időben 
korlátozott. 
 
Koncentráció meghatározása: 
 
Az alkalmazási koncentráció meghatározása egyedi 
módon történik, az üzemi sajátosságoknak 
megfelelően. 
 
Különleges utasítások: 
Fertőtlenítés után a visszamaradó anyagot 
csapvízzel alaposan le kell öblíteni. 
Élelmiszerrel érintkező felületeken az öblítés 
hatékonyságát ellenőrizni kell! 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb 
élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja. 
Műanyag felületeken az ellenálló képességet meg kell vizsgálni. 

Technikai adatok: 
Megjelenés: sárgás folyadék 
Szag: csaknem szagtalan 
Sűrűség: 1,00 g/cm3  
pH (1%): 7-9 (20 °C-on) 
KOI - érték: 330 g O2/kg 

Összetevők: 
Kvaterner ammónium vegyület, izopropanol 

Figyelmeztető mondat: 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

Kiegészítő veszélyességi információ: - 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – általános: - 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: 
P260 A gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás: 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruha- 
darabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: - 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, 
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

Engedélyszám:  OTH:   JKF/12289-3/2015. 
  OKBI:   OKBI-VABO/525/1-2K/2011. 
  OKBI biocid: OKBI-VABO/380/1-2K/2011. 
  OÉTI:   1657/2011. 
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