
Penta CN Star
Gépi mosogatószer aktívklórral

Alkalmazási terület:

A Penta CN Star nagykonyhákon és a vendéglátóiparban

használható edények, eszközök, evőeszközök, poharak 

gépi tisztítására. Alkalmas padozatok, mosható felületek

tisztításra is.

Hatékony, gazdaságos termék, pontosan adagolható az

automatikus PentaClean adagolórendszerekkel.

Felhasználás:

Hőmérséklet: max. 60 ºC-ig

Adagolás:

Átlagos szennyezettségnél: 0,5–1 %-os koncentrációban

Nagyobb szennyezettségnél: 2 %-os koncentrációban

Hatóidő: 30 perc

Előnyei:

 Minden

vízkeménység

mellett

használható

 Melegen sem

habzik



Penta CN Star
Gépi mosogatószer aktívklórral

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: enyhén klóros
Sűrűség: 1,19 g/cm3 (1 kg = 0,84 liter)
p - érték: -7,1 (titrálási faktor: 0,141)
pH (1%): >12,5
Aktívklór tartalom (1%): kb. 360 ppm

Veszélyes összetevők:
Nátrium-hidroxid, nátrium-hipoklorit

Munkavédelem:
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó
biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell 
tartani. Figyelem, savval érintkezve mérgező klórgáz szabadul fel!

Veszélyességi jelzések:
C = maró
N = környezeti veszély

A különleges veszélyek jelzései:
R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek
R 35 Súlyos égési sérülést okoz
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre

Biztonsági javaslatok:
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel és szappannal bőven azonnal le kell mosni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem- / arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell

mutatni
S 50 Savval nem keverhető
S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni (Biztonsági

adatlap)
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