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Erős hatékonyságú, QAC-alapú fertőtlenítőszer 

 
Termékleírás 

A Divosan Extra egy erős hatékonyságú, QAC-alapú fertőtlenítőszer, mely élelmiszer- , 

ital- és tejipari alkalmazásra lett kifejlesztve, nyitott üzemi felhasználásra. 

 
Legfontosabb tulajdonságok 

• A Divosan Extra egy kvaterner ammónium összetevőkön (QAC) alapuló, erősen 

koncentrált fertőtlenítőszer. Kitűnő eredményeket nyújt a mikro-organizmusok 

legtöbb vegetatív formája, a gram- pozitív és gram-negatív baktériumok és 

élesztőgombák ellen. 

• A Divosan Extra bármely üzemi fertőtlenítési feladatra alkalmas. Használata a 

felületek alapos tisztítása és leöblítése után javasolt. Alkalmazható padozat, falak, 

eszközök, élelmiszer-feldolgozó berendezések, fertőtlenítésére; alkalmas hús- és 

baromfi feldolgozók, tejüzemek, valamint egyéb élelmiszer-feldolgozó üzemekben 

való használatra. 

• A Divosan Extra alkalmas kézi-, áztasásos-, vagy spray-fertőtlenítésre, valamint 

permetező alkalmazásra. 

 
Előnyök 

• Koncentrált formula 

• Speciálisan élelmiszeripari felhasználásra lett kifejlesztve 

• Nem maró 

• Élelmiszerrel érintkező felületeken is biztonságosan használható 

• Lágy és kemény vizű körülmények mellett egyaránt hatékony 

 
Használati útmutató 

A Divosan Extra az alkalmazás típusától függően 0,25 – 1% v/v koncentrációban 

alkalmazandó. Használat után a felületet alaposan le kell öblíteni. Részletes 

információk a különálló útmutatóban találhatók. 
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Technikai adatok 

Megjelenés Átlátszó folyadék  

pH érték (töményen): 9.2 

Relatív sűrűség (20°C-on): 0.98 

Kémiai oxigén igény (KOI): 390 gO2/kg  

Nitrogén tartalom (N): 6 g/kg 

Foszfor tartalom (P): Nincs 

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők termékspecifikációnak. 

 
Biztonságos kezelés és tárolási információ 

A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló Biztonsági Adatlap tartalmazza. Eredeti, zárt 

csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket, ne tegye ki közvetlen napfénynek. 

 
Termékkompatibilitás 

Rendeltetésszerű használat mellett a Divosan Extra alkalmas az élelmiszer- feldolgozó üzemekben általában előforduló felületek 

fertőtlenítésére. A felületet a szerrel való fertőtlenítés után alaposan öblítse le! Amennyiben bizonytalan a termék felhasználásával 

kapcsolatban, a további használat előtt célszerű az egyes anyagokat külön értékelni. 

 
Tesztelés 

Kérésre elérhető. 

 
Mikrobiológiai adatok 

EN1276: megfelelt 0,25% (v/v) koncentrációban (300ppm CaCO3), alacsony szennyezettség mellett, (0,3g/l bovine albumin), 5 perces 
behatási idővel, 20°C-on. 
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Typewritten text
Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.


