
 
 
 

   

 
Dodavatel: 
CORMEN s.r.o. IČ: 255 47 593 tel.: +420 565 400 300 
Průmyslová 1420 DIČ: CZ 255 47 593 e-mail: info@cormen.cz 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem banka: 27-3946650227 / 0100 www.cormen.cz 

Technický list ISO 9001, ISO 14001 

Název produktu:   
Cid Clean 
 
Dezinfekce na bázi peroxidu vodíku  
Popis výrobku:  
Cid Clean je vhodný používat k dezinfekci povrchů, materiálů, podlah, stěn a CIP systémů v potravinářském 
průmyslu.  
 

Kód a objem produktu: S0201906, 25 l; VCCCN010099, 1 l 
Vlastnosti:   
Produkt Cid Clean má antibakteriální účinky. Složení: dle regulí (EU) 528/2012: 49. 5 % peroxid vodíku (CAS: 
7722-84-1). Kategorie uživatelů: PT3 – Dezinfekční prostředek pro veterinární účely, PT4 – Dezinfekční 
prostředek v oblasti potravin a krmiv a PT5 – Dezinfekční prostředek pro úpravu pitné vody. Roztok rozpustný 
ve vodě. Pouze pro profesionální použití.  
 

Návod k použití: 
Dezinfekce stěn, podlah, povrchů a materiálů: Důkladně opláchněte před aplikací. 4 % roztok produktu Cid 
Clean sprejujte pod nízkým tlakem (velké kapky), očistěte a nechte namočené. Po 60 minutách kontaktního 
času omyjte vodou. 
Dezinfekce CIP okruhů: Důkladně opláchněte CIP systém před aplikací. Nechte cirkulovat 4 % roztok produktu 
Cid Clean (studeného či teplého) po dobu 60 minut. Důkladně opláchněte CIP instalaci po aplikaci produktu. 
Dezinfekce pitné vody: Očistěte hrubě znečištěný povrch vodou před aplikací. Aplikujte kontinuální dávku 
0,025% roztoku automatickým dávkovacím systémem. 
 

Specifikace – Fyzikální a chemické vlastnosti: 
Skupenství:  kapalné 
Barva:   bezbarvý 
pH:   přibližně 1.5 
Bod tuhnutí (mrazu): -20 oC 
Relativní hustota: přibližně 1.2 
Rozpustnost ve vodě: 100 % 
 

Skladování a likvidace:  
Uchovávejte a manipulujte s produktem s respektem, jako by hrozila potencionální možnost vzplanutí/exploze.  
Uchovávejte nádobu uzavřenou, pokud produkt právě nepoužíváte. Skladujte mimo přístup přímého 
slunečního záření či ostatních zdrojů tepla. Nebezpečný odpad. Uchovávejte mimo dosah tepla. Likvidujte 
bezpečně v souladu s místními předpisy.  
 

Bezpečnostní pokyny pro uživatele: 
Vyhněte se kontaktu kyseliny se zásadou. Vždy otestujte produkt nejprve na malé části povrchu.  
Poraďte se s prodejci Cormen s.r.o. ohledně vhodného programu čištění a dezinfekce, který je upraven dle 
kontaminace a specifických podmínek společnosti. 
Před použitím si vždy přečtete bezpečnostní list. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si 
vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

                                                                                                                                       datum aktualizace: 5. 12. 2019  


