
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Termékleírás 
A Surefoam egy lúgos kémhatású koncentrált habtisztítószer, mely alkalmas az 
erősen szennyezett élelmiszer-, ital- és tejipari berendezések, valamint a 
vendéglátóipar minden területén található felületek fertőtlenítő hatású tisztítására. 

Legfontosabb tulajdonságok 
A Surefoam egyedi formulája lúgos összetevőket, felületaktív anyagokat, emulgeáló 
szereket, szekvensztránsokat és tenzideket tartalmaz. Hatékonyan használható az 
élelmiszeriparban a szennyeződések igen széles skáláján, többek között állati és 
növényi zsírok-, vér-, vagy egyéb fehérjék okozta szennyeződéseken. 
A Surefoam habtisztítószer fertőtlenítő hatásának köszönhetően falak, gépek, 
berendezések, és minden olyan, a gyártás során érintett felület tisztítására 
alkalmas, ahol fontos a higiénia.  

Előnyök 
• Széles körű alkalmazás
• Napi tisztítási feladatok elvégzésére alkalmas
• Könnyen leöblíthető
• Kemény víz esetén is használható

Antimikrobiális spektrum: baktericid, yeasticid 
Biocid hatóanyag:  1,65% N,N-bis (3-aminopropil) dodecilamin 

0,2% didecil-dimetil-ammonium-klorid 

Használati útmutató 
A Surefoam a szennyeződés mértékétől függően 3 – 5 %-os koncentrációban 
használható. 
3%-os koncentrációban környezeti hőmérsékleten 5 perc behatási idővel baktericid, 
2%-os koncentrációban környezeti hőmérsékleten 15 perc behatási idővel yeasticid 
hatású. 

Figyelmeztetések 
A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes 
öblítéssel el kell távolítani. Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületek esetében 
az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell. A rendeltetésszerű felhasználás során 
ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával, vagy 
hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szeret 
eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A termékkel 
szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. 
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Technikai adatok 
Megjelenés:   Tiszta, barna folyadék 
pH (töményen):   >12 
Relatív sűrűség (20°C):  1,12 g/cm3 

Vízzel való oldhatóság/keverhetőség: Teljes mértékben elegyedő 

Surefoam [% w/w] Fajl. vezetőképesség 25°C [mS/cm]  Surefoam [% w/w] Fajl. vezetőképesség 25°C [mS/cm] 
0,5 2,372 3 13,46 
1 4,725 4 17,77 
2 9,176 5 21,76 

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak. 

Elsősegélynyújtás 
Belégzés után: eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. A sérültet a 
helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz. Ha 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 
Hígítatlan illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. Előírás szerint 
használva nem okoz jelentős környezeti hatást. Az üres csomagolóanyag habzásmentességig történő öblítés után 
kommunális hulladékként kezelhető. KTVF-39861-1/2017. 

Tárolás, eltarthatóság 
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap 
tartalmazza. Eredeti, bontatlan csomagolásában, napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. 
Élelmiszerektől, italoktól és egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekeke kezébe nem kerülhet. Szakszerű 
tárolás esetén minőségét 12 hónapig megőrzi. 

Gyártja: Logwin Solutions Fulfullment GmbH Mannheim, Németország, 68219 Rotterdamer Str. 19-27. 
OTH engedélyének száma: JÜ-20412-3/2014. 

Termékkompatibilitás  
Rendeltetésszerű használat mellett a Surefoam biztonságosan használható az élelmiszer-feldolgozó iparban 
rendszerint használatos rozsdamentes acél anyagokon. Nem alkalmazható galvanizált- és lágy fémeken, mint például az 
alumínium. Használat után a felületeket (1 órán belül) mindig alaposan le kell öblíteni. Bizonytalanság esetén ajánlatos 
az egyes anyagokat a hosszantartó használat előtt megvizsgálni. 

Vizsgálati eljárás 
Reagensek: 0,1 N sósav vagy kénsav, Fenolftalein indikátor 
Eljárás:   Adjon kb. 1-3 csepp indikátor oldatot 20 ml tesztoldathoz és titrálja savval színtelen végpontig 
Számítás:  % v/v (térfogat %) Surefoam (ml/ml) = titrált oldat (ml) x 0,23 

% w/w (tömeg %) Surefoam (g/g) = titrált oldat (ml) x 0,26 
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