
Diverflow System 
 

Divomil Forte 

Kombinált tisztító- és fertőtenítőszer 
 

A termék leírása:  
A Divomil Forte új aktívklór-tartalmú, vízlágyító képességű lúgos tisztító - és fertőtlenítőszer.  
 

Halmazállapot:     folyadék  

pH-érték (1%-os oldatban):  12,0 

Sűrűség:     1,2 g/cm3 

Aktívklór-tartalom (1%-os oldatban): 320 ppm 
 

Hatóanyagai: 

Alkálihidroxid, nátrium-hipoklorit, komplexképzők, habzásgátlók  
 

Hatásmechanizmus: 

A Divomil Forte új erős alkalitása és aktívklór -tartalma folytán különösen alkalmas szerves 

szennyeződések, mint pl. fehérjék, zsírok, vér - és gyümölcsmaradványok eltávolítására. 

Oldata könnyen és maradéktalanul eltávolítható a tisztított felületről.  
 

Felületi hatás: 

A Divomil Forte új a használati utasításban megadott értékek betartása mellett alkalma s az 

élelmiszeriparban használatos anyagok, mint pl. rozsdamentes acél, ötvözött acél és klórálló 

gumi tisztítására. Alumínium esetében próbatisztítást kell végezni.  
 

Felhasználási terület : 

A Divomil Forte új elsősorban tejüzemi tartályok, konténerek, gyűj tőkocsik, csővezetékek, 

gépek és berendezések tisztítására és fertőtlenítésére kifejlesztett speciális termék. 

Használható különböző élelmiszeripari területeken (pl: húsipar, gyümölcs -feldolgozás, stb.) 

mosógépekben, az egészségügyben (laboratóriumi mosoga tógépek) és vendéglátóipari 

mosoga-tógépekben.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Használati utasítás: 

 

Felhasználási terület  Koncentráció Hőmérséklet  Idő  

 (%) (C°) (perc) 
 

Tejgyűjtő tartály    0,4-0,7 50-70  5-7 

 

Tartályok, csővezetékek,   0,4-1,5 60-80  5-15 

berendezések CIP-tisztítása    

 

Kannák, ládák gépi tisztítása  0,4-0,7 50-70  berendezéstől  

          függően  

 

Vajkészítő gép    0,5-1,0 50-70  5-15 

 

Sajtforma, szárítókeret   0,5-2,0 50-80  10-60 

 

Vendéglátóipari és    1,0-2,0 65-80  berendezéstől  

laboratóriumi mosogatógép       függően    

      

 

Koncentráció- elektromos vezetőképesség  

 

0% - 0,4 mS/cm 

0,5% - 3,9 mS/cm 

1,0% - 7,5 mS/cm 

1,5% - 10,8 mS/cm 

2,0% - 14,0 mS/cm 

 

Tárolási előírás: 

Saját tárolóedényben, száraz helyen, 35°C alatti hőmérsékleten tartandó.  

 

Munkavédelmi előírások : 

A Divomil Forte új lúgos, maró folyadék. Csak a maró, mérgező anyagok kezelésére 

kioktatott személyek használhatják. Megfelelő védőruha és védőeszközök használata kötelező.  

 

Savval érintkezve mérgező gázokat fejleszt! A szembe vagy a bőrfelületre jutott anyag ot bő 

vizes mosással el kell távolítani és a sérültet szükség szerint orvosi ellátásban kell 

részesíteni. A csomagoláson lévő címkét lehetőség szerint az orvosnak meg kell mutatni.  

A szennyezett ruhát haladéktalanul le kell venni.  
 

 
Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt. 

 

 

Diversey Kft. 

2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 6. 

Tel.: 23/509-100  
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