HC-LP KLÓR

UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ- ÉS FERTŐTLENÍTŐSZER

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ebben a lúgos, kombinált tisztító-, fertőtlenítőszerben a foszfátok, additív anyagok és disz
pergálószerek gondosan meghatározott kombinációja tisztító hatást, a szerves klórhordozó
pedig fertőtlenítő hatást biztosít. Kiválóan használható olyan esetekben, amikor a jó tisztító
és fertőtlenítő hatás mellett szükséges a kézkímélő hatás is. Elsősorban zsír és fehérje ere
detű szennyeződések gyors és maradéktalan eltávolítására alkalmas. Alkalmas mind kéz
zel, oldás után pedig géppel történő szóró-, keringtető-és merítő-eljárásos tisztításhoz.
M Ű S Z A K I PA R A M É T E R E K
külső:
Fehér színű, enyhén klórszagú por.
1 %-os oldat pH-ja 25ºC-on:
10,9 – 11,5
Aktívklór-tartalom:
min. 3%
ÖSSZETÉTEL
Nátrium-karbonát, nátrium-tripolifoszfát, nátrium-metaszilikát, szerves klórhordozó
H AT Á S A A F E L Ü L E T E K R E
A vegyszer az előírt alkalmazási körülmények mellett nem támadja meg a krómnikkel-acél,
acél, alumínium, vas, üveg, vörös- és sárgaréz, ón, beton, kerámia illetve a műanyag felüle
teket.
A L K A L M A Z Á S I J AVA S L AT
Élelmiszer- és italipari üzemekben alkalmas az általános üzemi tisztítási feladatok ellátásá
ra, berendezések, palackozó-és csomagológépek, csővezetékek, tartályok, járművek, síkfe
lületek, padlók és falak kézzel vagy tisztítógépekkel történő tisztítására és fertőtlenítésére. A
tejiparban göngyölegmosásra és alkatrészek áztatásos tisztítására, a túrós kádak, túrós ko
csik, vajkészítő gépek és alkatrészeinek tisztítására és fertőtlenítésére.
Alkalmazási terület
Koncentráció
Hőmérséklet
Hatásidő
Áztatásos fertőtlenítés
1-3 %
30-50 0C
30-50 perc
Kannák, csőösszekötők, tömlők
Padozat
1-2 %
30-70 ºC
5-15 perc
Használata előtt a tisztítandó felületet, le kell öblíteni. A vizes öblítés során a szennyeződé
sek 30-70 %-a eltávolítható, így a tisztító oldat hatékonyabban eltávolítja a szennyeződése
ket. Tisztítást követően a felületet ivóvíz minőségű vízzel kell leöblíteni. A hőmérséklet eme
lésével javul a fertőtlenítő hatás, lerövidíthető a behatási idő.

TÁROLÁS
A készítményt száraz, hűvös helyen, eredeti, jól lezárt csomagolásban, élelmiszerektől, sa
vaktól elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Eredeti csomagolásban,
szakszerűen tárolva hat hónapig tartható el.
BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Súlyos égési sérülést okoz. Szemizgató hatá
sú, izgatja a légutakat. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Az anyag porát nem szabad belé
legezni. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A
szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűz és szem/arcvédőt kell viselni. Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad beléle
gezni. Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ár
talmatlanítani kell. Veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
KISZERELÉS
25 kg –os zsákban
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