СЕПТИЧАС
КОМБИНИРАН ПОЧИСТВАЩ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ.
СЪДЪРЖА „ЧАС”!
ниско алкален, слабо пенлив, подходящ за алуминий
Номер на издаденото разрешение от МЗ за пускане на пазара на биоцид: №1702 – 2 / 24.06.2015
СЪСТАВ:
съдържа алкален хидроксид, комплексообразуватели, нейоногенен ПАВ и Четвъртични (кватернерни) Амониеви съединения
СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА:
•
Комбинира почистване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства.
•
Бактерициден, фунгициден спектър на действие
•
Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.
•
Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
•
Няма миризма на хлор
•
Лесно се изплаква.
•
Добра остатъчна биоцидна активност (дълготрайна защита от плесени)
СФЕРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
За почистване и дезинфекция на повърхности (под, стени) и оборудване (резервоари, тръбопроводи, доилни агрегати,
пастьоризатори и др.) и др. предмети в обекти за производство и търговия с храни, санитарни зони, складове, За почистване и
дезинфекция на повърхности, оборудване и предмети в кухненски сектори на обекти с обществено предназначение , лечебни
и здравни заведения.
Спектър на действие на ЧАС (Бензалкониев хлорид ) - бактерициден, фунгициден.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Препаратът се употребява под формата на водни разтвори с концентрация 0,5÷1,0% (0,5-1,0 g препарат/100ml работен разтвор)
за машинно или ръчно почистване (чрез забърсване на повърхности и оборудване, чрез накисване на предмети или чрез
напълване на резервоари, тръбопроводи, съоръжения и др.)
Време за въздействие: 30 минути.
След почистване да се изплакне с питейна вода.
Разходна норма: 120÷150 ml/m2
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Външен вид:
Цвят:
рН –стойност (1 % р-р):
Плътност
Съдържание на бензалкониев хлорид:

течност
безцветен до бледожълт
10,0÷11,0
1,03
100 гр./кг.

ЕКОЛОГИЧНОСТ:
Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията
за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
ДРУГИ УКАЗАНИЯ:
Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места.
Продуктът е предназначен за професионална употреба.
ИЛБ се предоставя при поискване.
ОПАКОВКИ: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 23 кг.

