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Alkalmazási terület: 

A Penta Intensiv Star gépek, készülékek, asztalok, 

edények, csempék, üvegek és egyéb élelmiszeripari és 

konyhai eszközök alapos és gyors tisztítására kifejlesztett 

termék. 

A termék aktív tenzidek kombinációján alapszik. 

Speciális összetétele garantálja a termék kiváló tisztító 

hatását. 

Semleges kémhatású, kiváló zsír- és olajoldó képességgel 

rendelkezik. 

 

 

Felhasználás: 

Ajánlott adagolás:  

0,5 – 1 %-os koncentrációban, a szennyeződés mértékétől 

függően. 

A Penta Intensiv Start egyaránt használhatjuk hidegen és melegen 

is. 

A tisztítás után alapos ivóvizes öblítés szükséges. 
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Anyagösszeférhetőség: 

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban és a 
konyhákban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
 
Technikai adatok: 

Megjelenés: sárgás paszta 
Szag: enyhén sajátos illat 
Sűrűség (30°C): 1,05 g/cm3  
Viszkozitás: kb. 7000 mPas (20ºC-nál) 
pH (5 %): 4,0 – 8,5  
 
Összetevők:  

 Alkilbenzolszulfonsav, Na-só 15-30%, Zsíralkoholéterszulfát-Na-só, 5-9% , Oxoalkohol C10 
alkoxilezett 5-15 % 
 
Figyelmeztető mondat: 

H315 Bőrirritáló hatású 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P264 A használatot követően az arcot a kezeket és minden érintett bőrfelületet alaposan 
meg kell mosni.  
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
P280 Védőkesztyű /védőruha /szemvédő használata kötelező.  
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL Lemosás bő szappanos vízzel  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel perceken keresztül. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.  
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.  
P362 + 264  A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.  
P501 A tartalom edény elhelyezése hulladékként jóváhagyott hulladékkezelőben 

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 
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