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fertőtlenítőszer 
 
 
 

Alkalmazási terület: 
 
Élelmiszeriparban tartályok, csővezetékek, medencék és 
készülékek nagy hatékonyságú fertőtlenítése alkalmas termék, 
elsősorban hidegen történő alkalmazással. 
Vizes zónák fertőtlenítése palackmosó gépekben. 
 
 
Készülékfertőtlenítés: 
Koncentráció: 0,15 – 0,2 % 
Hatásidő: 5 – 10 perc 
 
Palackmosógép (hideg vizes zóna): 
0,007 – 0,01 % (10 – 15 ppm perecetsav hatóanyagnak 
megfelelően) 
 
Alkalmazási koncentrációk, behatási idők: 
Szerkoncentráió       Hatásidő           Hőmérséklet          Hatás 
0,025 %                     5 perc              környezeti         baktericid  
0,1 %                        15 perc             környezeti         yeasticid 
1 %                           15 perc             környezeti         bakteicid, 
                                                                                 fungicid 
 
Koncentráció meghatározása: 
A koncentráció meghatározása egyedi módon történik, az üzemi 
sajátosságoknak megfelelően. 
 
Különleges utasítások: 
Fertőtlenítés után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le 
kell öblíteni. 
Acél felületeken az üzemi víz magas klorid tartalma, illetve 
hosszabb hatásidő miatt lyukkorrózió léphet fel. 
 
További javaslatok a koncentrátum felhasználásához és 
tárolásához: 
 
- A tárolás és az adagolás csak a szállítási kiszerelésből 

történjen. 
- A közvetlen napfénytől tartsuk távol. 
- Töményen ne használjuk. 
- A koncentrátumot sem szerves anyagok (pl.: olaj, zsír, gumi, 

papír), sem rozsdás vagy kopott fémkötések esetében ne 
használjuk. 

- Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni nem szabad. 
- A tárolóedényzetet levegőztető berendezéssel kell ellátni, ami 

megakadályozza a szennyeződések bejutását. 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja. 
A rozsdamentes acél és az alumínium az oldatnak - hidegen történő felhasználás esetén - ellenáll. 
Réznél nem használható (elszíneződés), műanyagoknál, tömítéseknél és tömlőknél az ellenálló 
képességet vizsgálni kell. Az oxidáció miatt a műanyagok idő előtti elöregedése egyes esetekben 
lehetséges. 
 

Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: szúrós 
Sűrűség 20°C-on: 1,15  g/cm3 
pH 20°C-on: 2,8-3  (10 g/l;) 
 

Összetevők: 
perecetsav, hidrogénperoxid, ecetsav 
 

Figyelmeztető mondat: 
H242 Hő hatására meggyulladhat 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H302+H312+H332 Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 
 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
EUH071 Maró hatású a légutakra. 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:: 
P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell 
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben 
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 
P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint 
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 

Biocid hatóanyag tartalom: perecetsav 15% 
 

OTH engedély száma: JKF/12578-3/2015 
OKBI: B-15090396 
 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
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