
Asrial KR 
Lúgos rekesz- és ládamosószer 
 
 
 

Alkalmazási terület: 

 

Rozsdamentes acél és műanyag rekeszek, ládák CIP rendszerű 

tisztítására alkalmas nagyhatékonyságú mosószer. Speciális 

összetétele miatt nagy tisztítóerő jellemzi még erősen szennyezett 

felületek esetén is. Az antisztatikus alkotórészek szennyeződést 

taszító felületet kölcsönöznek a rekeszeknek, ládáknak és ez által 

jelentősen késleltetik a visszaszennyeződést. A termék pontosan és 

gazdaságosan adagolható az automatikus PentaClean 

adagolórendszerekkel. 

 

 

Felhasználás: 

 

Koncentráció: 0,2 – 0,5% 

Hőmérséklet: hidegtől 65 ºC-ig 

 

Koncentráció meghatározása: 

 

A koncentráció meghatározása egyedi módon történik, az üzemi 

sajátosságoknak megfelelően. 

 

 

Előnyei: 

 

 Bármely 

vízkeménységhez 

alkalmazható 

 

 Foszfátmentes 

 

 Lúgos 
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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 az előírt hatásidőn belül ellenálló. Alumínium és 
színesfém felületeken nem alkalmazható. Műanyagok esetében az ellenállóságot ellenőrizni 
kell. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: sárgás folyadék 
Szag: klórra jellemző 
Sűrűség: 1,1-1,2 g/cm3 (1 kg = 0,84 liter) 
pH (1%): >12,5 
Aktívklór tartalom (1%): kb. 360 ppm 
 
Összetevők: 
dietilén-glikol-monobutil-éter 15-30%,  
etanol-amin 1-5%, 
kálium-hidroxid 1-5% 
izopropil-alkohol 1-5% 
etilén-diamin-tetraecetsav tetra-nátriumsó 1-5% 
 
Figyelmeztető mondat:  
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.. 
Kiegészítő veszélyességi információ: 
- 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301 + P330 + P331LENYELÉS 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.  
P304 +P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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