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Alkalmazási terület: 

 

A Penta CN Star nagykonyhákon és a vendéglátóiparban 

használható edények, eszközök, evőeszközök, poharak gépi 

tisztítására. Alkalmas padozatok, mosható felületek tisztításra 

is. 

Hatékony, gazdaságos termék, pontosan adagolható az 

automatikus PentaClean adagolórendszerekkel. 

 

 

Felhasználás: 

Hőmérséklet: max. 60 ºC-ig 

Adagolás: 

Átlagos szennyezettségnél:    0,5 – 1 %-os koncentrációban  

Nagyobb szennyezettségnél:    2 %-os koncentrációban 

Hatóidő: 30 perc 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Gazdaságosan 

alkalmazható 

 

 Foszfátmentes 

termék 

 

 

 

 

 

 

 

  



Penta CN Star 
Kombinált tisztítószer 
 
 

Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, 
élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja. 
A saválló acél az oldattal szemben az előírt hatásidőn belül ellenálló. Alumínium és 
színesfém felületeken nem alkalmazható. Műanyagok esetében az ellenállóságot ellenőrizni 
kell. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: sárgás folyadék 
Szag: klórra jellemző 
Sűrűség: 1,1-1,2 g/cm3 (1 kg = 0,84 liter) 
pH-érték (1%): 12,8-13,0 
 
Összetevők: 
Nátrium-hipoklorit 1-5%,  
Nátrium-hidroxid  5-20%, 
 
Figyelmeztető mondat:  
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ: 
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:  
P235 Hűvös helyen tartandó 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 
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 ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P390   A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése 
érdekében. 
P410 Napfénytől védendő. 
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. 
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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 


