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Alkalmazási terület: 

 

A Penta Star DS kiváló tisztító tulajdonságokkal rendelkező 

kétfázisú kézi mosogatószer koncentrátum. 

Alkalmas az élelmiszeriparban, konyhákban lévő mosható 

felületek, eszközök és gépek tisztítására és fertőtlenítésére, 

valamint kézi mosogatásra. Kvaterner ammónium hatóanyagot 

tartalmazó, habzó termék. 

Hatásspektrum: baktericid, fungicid. 

 

Felhasználás: 

 

Fertőtlenítő kézi mosogatás: 

45ºC-os vízben 

1%-os koncentrációban – 5 perces hatóidővel 

Hatás: baktericid, fungicid 

 

A felhasználás során a megfelelő hőmérsékletű tisztító-

fertőtlenítő munkaoldatot külön kell hígítással elkészíteni és a 

felületre juttatni, vagy az edényt a munkaoldatba helyezni. 

Minden esetben a vízhez kell a koncentrátumot hozzáadni, 

ellenkező esetben nehezen oldódó hab képződik! 

 

A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt 

felületekről – a padozat kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel 

el kell távolítani. 
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Anyag összeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: enyhén viszkózus, zöld víztiszta folyadék 
Szag: citromos illatú 
Sűrűség: 1,00 – 1,05 g/cm³ 
pH: 7-9 (10g/l; 20ºC) 
Oldhatóság: vízzel korlátlanul elegyedik 
 
Összetevők: 
benzil-(C12-C16)-alkil-dimetil-klorid 
zsíralkohol-etoxilát 
kókuszzsírsav-dietanolamid 
 
Figyelmeztető mondatok: 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ: 
EUH208 D-limonént tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P330+P331+P310 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal 
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 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]. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek 
megfelelően. 
 
Biocid hatóanyag: 
10% Benzil (C12-C16) alkil dimetil klorid (CAS:68424-85-1) 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
OTH engedély száma: 35618-4/2017/KJFFO. 
OKBI: B-15040225 
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