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Alkalmazási terület: 

 

A Penta Powder Forte üvegpalackok, serpenyők, 

centrifugák, szárítók és csővezetékek automatikus 

tisztítására alkalmazható. Makacs szennyeződések 

eltávolítására is kiválóan használható, nagyhatékonyságú 

szer. Tenzid tartalma lehetővé teszi a legmakacsabb penész, 

vagy fehérje szennyeződések eltávolítását is. 

Üvegpalackok tisztításánál megfelelő öblítés esetén csillogó 

felületet eredményez. 

 

 

Felhasználás: 

 

Koncentráció: 0,5 – 2,0%   

Hőmérséklet: 65 – 90 ºC 

 

 

Különleges utasítások: 

A vegyszer oldásakor különösen ügyelni kell a munkavédelmi 

előírások (védőfelszerelések használata) betartására.  

A vegyszert a heves reakció elkerülése érdekében hideg 

vízben kell feloldani! 

Tisztítás után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le 

kell öblíteni. 

 
 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Vízkeménység-

stabilizáló 

 Magas 

hőmérsékleten is 

hatékony 

habzásgátlót 

tartalmaz 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, 
élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja. 
Az acél és a rozsdamentes acél az oldatnak ellenáll. Alumínium esetében nem használható. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: fehér por 
Szag: tenzides 
pH (1%): 13 
Relatív sőrőség: 0,95 g/m3 
 
Összetevők: 
Nátrium-hidroxid, Nátrium tripolifoszfát, Aminok, C12-14, terc-alkil-etoxilált, propoxilált 
 
Figyelmeztető mondat:  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat: 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező 
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.  
P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
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.  
 
OKBI engedélyszám: B-19050277 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PentaClean Care Kft. 
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21. 

Tel.: +36 23 545 650  Fax: +36 23 370 094 
Adószám: 25814422-2-13  •  Cégj.sz.: 13-09-184205 

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu  •  www.pentaclean.hu 


