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Alkalmazási terület: 

 

Gépek, készülékek, tartályok, eszközök, csempézett 

falfelületek és padozatok tisztítása és fertőtlenítése. 

 

Felhasználás: 

 

Habtisztító berendezésben a megfelelő konzisztenciájú 

fertőtlenítő hab eléréséhez min. 2 % koncentrációjú, 40 °C-

os oldatot kell készíteni. 

 

Hatóidő a fertőtlenítő hatás eléréséhez: min. 5 perc. 

 

Koncentráció meghatározása: 

 

P-érték titrálása 1 n sósavval. 

Aktívklór tartalom titrálása 0,1 n nátrium-tioszulfáttal. 

 

Különleges utasítások: 

 

Tisztítás után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le 

kell öblíteni. 

 

 

 

 

Előnyei: 

 Stabil habot 

képez 

 Kiváló fertőtlenítő 

hatás 

 Erős zsíroldó 

tulajdonságú 

 Könnyű 

öblíthetőség 

 Alumínium és 

színesfém 

felületen is 

alkalmazható 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban alkalmazott 
szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
A saválló acél az oldattal szemben ellenálló. A termék alumínium és színesfém felületeken is 
alkalmazható. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: sárgás folyadék 
Szag: enyhén klóros 
Sűrűség: 1,19 g/cm3 
p-érték: 2,4 (titrálási faktor: 0,417) 
m-érték: 2,7 
pH (1%): 11,5-12,5 
Aktívklór tartalom (1%): 380 ppm 
 
Összetevők: 

Kálium-hidroxid, alkil-dimetil-N-oxid, nátrium-hipoklorit, nátrium-szilikát 
 
Figyelmeztető mondatok: 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
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]. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 
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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