
 

 

 
 

Delladet 
 

kombinált tisztító- és fertőtlenítőszer koncentrátum 

 

 

 

Alkalmazási terület 

Élelmiszeriparban, nagykonyhákban ( vendéglátás, közétkeztetés) 

élelmiszerrel érintkező-, illetve mosható felületek és a használatban 

lévő eszközök tisztító-, fertőtlenítéséhez, kombinált hatású kézi 

mosogatáshoz. 

 

Antimikrobiális spektrum 

baktericid, fungicid és virucid 

 

 

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: 

Szerkoncentráció Hatásidő Hőmérséklet Hatás 

100% 5 perc környezeti 
baktericid, 

fungicid 

100% 5 perc 45 0C 
baktericid, 

fungicid 

100% 10 perc környezeti virucid 

 

 

Figyelmeztetések az R- és S-mondatokon kívül: 

 A mosogatási technológiának biztosítania kell a mosogatóoldat 

maradéktalan leöblítését az edények, evőeszközök felületéről.  

 A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről – a 

padozat kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani.  

 Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az 

öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell!  

 A szer élelmiszerekkel közvetlenül nem érintkezhet! 

 

EK-veszélyjelek: Xi Irritatív, N Környezeti veszély 

 

Elsősegélynyújtás: 

 Belélegzés után: eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás 

stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. A sérültet a 

helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk 

orvoshoz. 

 Ha a bőrre jut: azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól 

öblítsük le. Orvoshoz kell fordulni. 

 



 Ha szembe kerül: a szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük 

ki, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Kérjünk orvosi tanácsot.  

Lenyelés után: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. 

Azonnal hívjunk orvost. 

 

Környezetvédelemi óvintézkedések; hulladékkezelés 

A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az 

ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a hatályos környezetvédelmi és 

hulladékártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi 

hatósági követelményeket. A teljesen kiürített göngyöleget hulladékgyűjtő 

helyeken lehet tárolni. A göngyöleget csak teljes kiürített állapotban lehet 

újrahasznosítani. : Hígítatlan illetve semlegesítetlen állapotban nem 

engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Vízi élőlényekre 

erősen mérgező. 

 

Szennyezésmentesítés: A folyadékot megkötő anyaggal (homok, föld, 

stb.) itassuk fel. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. A megkötött 

anyag eltávolításáról a helyi írásoknak megfelelően gondoskodjunk. 

 

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napsütéstől 

védve száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Élelmiszerektől, italoktól, 

egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem 

kerülhet! 

 

Lejárati idő: Szakszerű tárolás esetén minőségét 2 évig megőrzi. 

 

 

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa 

el a termék címkéjét és a termékismertetőt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyártó:  

Cheport, spol. s.r.o. Lhotsko 93, 763 12 Vizovice 

 

Forgalmazó: 

Diversey Kft.  
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 6.  

Tel.:23/509-100 

www.diversey.com 


