Technický list

ISO 9001, ISO 14001

Název produktu:
Cleamen 760 KL
Dezinfekce na bázi kyseliny mléčné
Popis výrobku:

Cleamen 760 KL je dezinfekce určená na nože a povrchy v potravinářském průmyslu

Kód a objem produktu: VC7600200099, 20 l
Vlastnosti:

Složení: dle regulí (EU) 528/2012: 24% (hm) kyselina mléčná (CAS: 79-33-4).
Kategorie uživatelů: PT4 – Dezinfekční prostředek v oblasti potravin a krmiv.
Pouze pro profesionální použití. Roztok rozpustný ve vodě.

Návod k použití:

Potravinářský průmysl: Očistěte povrch před aplikací. K dezinfekci povrchů použijte 10 % roztok po dobu 2
min nebo použijte 1.5% roztok po dobu 15 min. Způsob použití: sprejem pod nízkým tlakem.
Průmyslové kuchyně a kantýny: Očistěte povrch před aplikací. K dezinfekci povrchů použijte 10 % roztok po
dobu 2 min nebo použijte 1.5% roztok po dobu 15 min. Způsob použití: sprejem pod nízkým tlakem.
Dezinfekce nožů užívaných k průběžnému použití v potravinářském průmyslu: Před myjte nože. Ponořte nože
do 8% roztoku po dobu 2 min nebo do 15% roztoku po dobu 30 sec. Pravidelně obměňujte dezinfekční lázeň.

Specifikace – Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství:
Barva:
pH:
Bod vzplanutí:
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:

kapalné
žlutá
přibližně 2 (100% roztok)
51 oC
přibližně 1.07 kg/l
100 %

Skladování a likvidace:

Skladujte na žáru odolném místě. Uchovávejte pouze v originálním balení v chladném a dobře ventilovaném
místě. Uchovávejte nádobu uzavřenou, pokud produkt právě nepoužíváte. 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.
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