
Asiral SR AX-D 
Savas habtisztítószer  
fertőtlenítő hatással 
 

 
 
 
 
 
Alkalmazási terület: 

 

Saválló gépek, készülékek, tartályok, csempézett falak és 

padozatok, valamint saválló acélfelületek tisztítására 

szolgál. 

Kiváló vízkőoldó tulajdonsággal rendelkezik. 

 

Felhasználás: 

 

Habtisztító berendezésben a megfelelő konzisztenciájú hab 

eléréséhez 2 – 5% koncentrációjú oldatot kell készíteni. 

A hatásidő a szennyeződés fokától függően kb. 20 perc. 

 

Koncentráció meghatározása: 

 

P - érték titrálása 1 n nátronlúggal. 

 

Különleges utasítások: 

 

Tisztítás után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le 

kell öblíteni. 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Kiváló tapadási 

tulajdonság 

 

 Könnyen 

öblíthető 

 

 Gazdaságos 

felhasználás 

 

 Fertőtlenítő 

hatással 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, 
élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja. 
A saválló acél az oldattal szemben ellenálló. Alumínium felületeken korrózió léphet fel, 
melynek elkerülése érdekében próbatisztítást kell végezni. Színesfémeknél nem 
alkalmazható. Fúgaanyagok esetében az ellenállóságot ellenőrizni kell. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: világos sárga folyadék 
Szag: karakteres 
Sűrűség: 1,08 g/cm3  
pH (1%): 1,0 
 
Összetevők: 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even 
numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts; Hidrogén-peroxid oldat, Amines, 
C12-18-alkyldimethyl, N-oxides, Amidoszulfonsav 
 
Figyelmeztető mondatok: 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
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]. 
P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
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. 
 

 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
 

Egyedi formula azonosító (UFI): Y1N6-Y2FC-QU1U-M0UK 
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