Дезинфекциращ течен концентрат за помещения за
хранителни продукти
Приложение
За дезинфекция на миещи се повърхности в помещения за хранителни продукти.
Само за професионална употреба.
• Дезинфекционно средство за големи професионални кухни и помещения за
преработка на хранителни продукти
• Универсално приложим за дезинфекциращо почистване на водоустойчиви работни
повърхности, уреди, машини, подове
• За употреба върху плочки, пластмаса, лак, метал (напр. благородна стомана)

Техническа информация
Кашон с 12 бутилки по 1 литър 
Кашон с 12 дозиращи бутилки
по 1 литър 
Туба 10 литра 

Прод.№ 00138
Прод.№ 00505
Прод.№ 20507

Активни вещества
100 гр. съдържат 4,5 гр. дидецилдиметиламониев
хлорид
Етикетиране съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008: Опасност; GHS05, GHS09
Рег. номер в Службата по заящита на труда
и трудова медицина (BAUA, Bundesrepublik
Deutschland) № N 12116
CHZB0538
Използвайте внимателно биоцидни продукти.
Преди употреба винаги прочитайте етикета и
информацията за продукта.
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Всички данни в нашите упътвания отговарят на нашите
оптимални познания и опит, от тях не могат да произтекат
задължения. Моля, прочетете подробности за продукта в
Информационния лист за безопасност. BG 0317

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Начин на употреба
• Избършете повърхностите и оборудването с работния разтвор
• След като изтече времето на действие, обилно изплакнете със студена питейна
вода повърхността и оборудването, които влизат в контакт с
Област на приложение/
ефективност

Дозировка/време на
действие

Забележка

бактерицидно и левуроцидно
(EN 1276, EN 1650, EN 13697)

3,0 %
4,0 %
5,0 %

20 °C, силно и слабо
замърсяване

30 мин.
15 мин.
5 мин.

Характеристики на продукта
• П
 рисъства в списъка на дезинфекционните средства на Индустриалния съюз
за хигиена и защита на повърхности (IHO, Bundesrepublik Deutschland)
• Дезинфекцира и почиства в една работна
• Добър капацитет на разтваряне на мазнини и мръсотия
• 	Отмива се добре съгласно изискванията на Кодекса за хранителни продукти,
артикули за масово потребление и фураж (LFGB, Bundesrepublik Deutschland)
• Отлична съвместимост на материалите
• Без алдехиди и хлор
• Налично е Удостоверение за годност за пазарна реализация съгласно НАССР
Указание
• Използвайте продукта само със студена вода!
• 	 Съгласно Разпоредбите за предпазване от злополуки (UVV, Bundesrepublik
Deutschland) трябва да се носят предпазни ръкавици при боравене с
децинфекциращи почистващи препарати - дори и в работен разтвор.
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