
Asiral Optifoam A 
Lúgos, amin tartalmú habtisztítószer 
 

 
 
 
 
 

Alkalmazási terület: 

 

Gépek, készülékek, tartályok, csempézett falak és 

padozatok tisztítása. 

 

 

Felhasználás: 

 

Habtisztító berendezésben a megfelelő konzisztenciájú hab 

eléréséhez 2-5 % koncentrációjú oldatot kell készíteni.  

Hatásidő: a szennyeződés fokától függően 15-20 perc. 

 

Koncentráció meghatározása: 

 

P - érték titrálása 1 n sósavval. 

 

 

Különleges utasítások: 

 

A vegyszeres mosás után alapos ivóvizes öblítés szükséges. 

 

 

Előnyei: 

 

 

 Kiváló zsíroldó 

tulajdonság 

 

 Stabil habot 

képez 

 

 Könnyen 

öblíthető 

 

 Amin tartalmú 

 

 
 

 

 

  



Asiral Optifoam A 
Lúgos, amin tartalmú habtisztítószer 
 

 

 
Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja. 
A saválló acél az oldattal szemben ellenálló.  
Alumínium és színesfém felületeken nem alkalmazható. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: enyhén tenzidre jellemző 
Sűrűség: 1,09 g/cm3 (1 kg = 0,88 liter) 
pH (1%): 13,4  (10 g/l; 20 °C-nál) 
 
Összetevők: 
Nátrium-hidroxid (48-50%-os), aminok, tenzidek 
 
Figyelmeztető mondatok:  
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és 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. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal 
le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
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 helyi jogszabályoknak megfelelően. 
 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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