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Tartós bevonatot képző, klórtartalmú habtisztítószer 

 
Termékleírás 

Az Enduro Chlor egy hatékony, tartós bevonatot képző, lúgos, klórtartalmú folyékony 

tisztítószer, mely széleskörűen alkalmazható az ital- és élelmiszeripar területén. 

 
Jellemző tulajdonságok 

• Az Enduro Chlor egy hatékony, tartós bevonatot képző, lúgos, klórtartalmú 

folyékony tisztítószer, mely széleskörűen alkalmazható az ital- és élelmiszeripar 

területén.  

• Az Enduro Chlor egy teljesen új, “tartós bevonatképző” technológiát képvisel. 

Alkalmazásakor az Enduro Chlor megtapad a függőleges felületeken, a tartós 

bevonat pedig ezáltal áthatol a makacs szennyeződéseken is. Az Enduro Chlor 

kiválóan alkalmazható erős szennyeződésnek kitett területeken húsüzemekben, 

szárnyasfeldolgozókban, hal- és zöldségfeldolgozó üzemekben. Hatékonyan 

eltávolítja az olajos szennyeződéseket, zsíros lerakódásokat.  

• Az Enduro Chlor habtisztítószer alkalmazása egyszerű. A szer egy zselés oldat 

tulajdonságaival rendelkezik: hosszabb ideig tartó bevonatot képez, és 

hatékonyabban tisztít. A szükséges behatási idő letelte után az Enduro Chlor habja 

könnyedén leöblíthető, és az átlagos haboknál sokkal rövidebb idő alatt eltűnik a 

lefolyóban. 

 
Előnyök 

• Hosszan tartó bevonatot képez: nem szükséges megismételni alkalmazását, és sokkal 

jobb tisztítási eredményeket garantál. 

• Egyszeri alkalmazás: növeli a termelékenységet, kevesebb termékfelhasználást 

igényel. 

• Gyors leöblítés/eltávolítás: kevesebb munka, idő- és vízmennyiség megtakarítás, és 

kevesebb a szennyvíz mennyisége. 

• Egyszerű leöblítés: tiszta és víztaszító felületet hagy maga után. 

 
Használati utasítás 

A javasolt Enduro Chlor koncentráció 15 – 45 ml szer 1 liter vízhez. 

A termék használata előtt alaposan öblítse le a felületet (38 – 60oC-os) vízzel, hogy 

eltávolítsa a látható szennyeződéseket. Az Enduro Chlor-t vigye fel vékony 

rétegben (alacsony nyomás szükséges), és hagyja hatni 5 – 10 percig. Majd 

alaposan öblítse le a felületet csapvízzel fentről lefelé haladva. A termékkel 

kapcsolatos további információért keresse fel a Diversey képviselőjét. 

Az Enduro Chlor alkalmazható minden szabad felület tisztítására (OPC) kifejlesztett 

JohnsonDiversey berendezéssel. Optimális a behatási idő, ha: megfelelő a lég- és a 

víznyomás nedves, vékony habréteg képzéséhez, és a szerhez hozzáadott víz 

hőmérséklete 38oC alatt van. Nyitott végű tömlőre (3/4 ″ x max. 25 méter) szerelje 

fel a habfúvó fejet. Javasoljuk, hogy a tömlőt teljes hosszában tekerje le, hogy 

egyenletes legyen a habadagolás. 
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Fizikai és kémiai jellemzők 

Külső megjelenés: Tiszta, sárga folyadék  

pH (1%-os oldat 20°C-on): 12  

Relatív sűrűség (20°C-on): 1.18 

Kémiai oxigén igény (KOI): 98.5 gO2/kg 

Nitrogén tartalom (N): 0.9 g/kg 

Foszfor tartalom (P): 6.3 g/kg 

A fenti adatok normál termelési viszonyokra vonatkoznak, nem tekinthetők specifikációnak. 

 
Biztonsági és tárolási előírások 

Az eredeti, bontatlan csomagolásban, vagy egy a szernek megfelelő tárolókannában tárolja! Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek! 

A termékkel kapcsolatos kezelési útmutató külön, a Biztonsági Adatlapon található. Kizárólag intézményi felhasználásra! 

 
Termékkompatibilitás 

A javasolt koncentráció és hőmérséklet mellett az Enduro Chlor alkalmazható minden anyagfelületre az élelmiszerfeldolgozó-ipar 

területén. Nem használható könnyűfémekhez, pl.: alumínium, horganyzott felületek. Használat után (1 órán belül) alaposan öblítse le a 

felületet.  

Amennyiben valamely anyaggal kapcsolatban bármilyen bizonytalanság merülne fel, a termék további alkalmazása egyedi mérlegelést 

igényel. 
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