
 

Divosan 
 

TEGO 2000 
Fertőtlenítőszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználási terület:  
A TEGO 2000 koncentrált, amfoter fertőtlenítőszer, amely 
felhasználható az élelmiszer-, ital- és gyógyszeripar, valamint 
a kozmetikai cikkek gyártása területén.  
 

Összetétel: 
Felületaktív anyagok, amfoter, mikrobiocid összetevők  
 

Mikrobiocid hatás:   
A TEGO 2000 széles spektrumú fertőtlenítő hatással 
rendelkezik, s kiválóan alkalmas gram -pozitív ill. gram-negatív 
baktériumok, patogén szalmonella, campylo baktérium, listeria, 
élesztő és gomba ellen. 
     

Felhasználás módja:  
A falakat, padozatot, munkafelületet, szállítószalagot és 
berendezéseket fertőtlenítés előtt alaposan le kell tisztítani. A 
TEGO 2000 oldatot spray vagy mop segítségével lehet a 
felületre felvinni. Kisebb alkatrészeket vagy szétszerelt 
berendezéseket TEGO 2000 oldatba mártva lehet tisztítani.   
 

Felhasználási koncentráció:  
A TEGO 2000 javasolt felhasználási koncentrációja: 0,5 -1,0%-
os vizes oldat (1:100 - 1:200), vagyis 25-50 ml TEGO 2000-t 
adjunk 5 l vízhez, max. 50°C-os hőmérsékleten.  
 

Technikai adatok (20°C-nál): 
Megjelenés: tiszta, színtelen v. világossárga színű folyadék 
enyhe, jellegzetes illattal. A felhasználási oldat szagtalan és 
színtelen.  

Sűrűség:  kb. 0,998 g/cm3 

 

pH-érték (töményen):   kb. 8,0 

pH-érték (0,5%-os oldat): kb. 8,0  

 
Tárolási előírás: 
Eredeti, jól lezárt csomagolásban, fagypont feletti 
hőmérsékleten tárolható.  
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Összeférhetőség: 
A TEGO 2000 nem keverhető anionos felületaktív anyagokkal 
ill. más vegyszerekkel, tisztító- és fertőtlenítőszerekkel.  
 

Felületi hatás:   
A felhasználási oldat - a használati utasítás betartása mellett - 
nem károsítja a fát, fémeket (rozsdamentes acél, alumínium, 
galvanizált v. króm felület), műanyagot, gumit, fényezést, 
kerámiát vagy egyéb anyagokat, amelyek normális 
körülmények között előfordulhatnak az élelmiszeriparban, 
gyógyszeriparban vagy a kozmetikai cikkek gyártásánál.  
 

Biztonsági előírás:   
A TEGO 2000 irritáló hatású. Töményen a szer szemmel vagy 
bőrrel való érintkezéskor irritációt okozhat. Ilyen esetekben a 
bőrt azonnal mossuk le bő, szappanos vízzel, majd jól öblítsük 
le, a szemet pedig folyó víz alatt néhány percig alaposan 
öblítsük át és forduljunk orvoshoz. Vigyázzunk, hogy a bőr 
hosszabb ideig ne érintkezzen a vegyszer vizes oldatával sem.  
További információkat a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.  
  

Környezetvédelmi tudnivalók:  
A TEGO 2000 szerves összetevői biológiailag lebomlanak. A 
megfelelő arányban hígított szer nem idéz elő zavart az 
ökológiai folyamatokban ill. egyensúlyban.  

 

Koncetráció meghatározás: 
A TEGO 2000 koncentrációjának pontos meghatározása 
titrálással történhet. Tesztcsík segítségével gyors, körülbelüli 
érték állapítható meg.  
 

Kiszerelés: 
5 kg 
 
A termékhasználat során alkalmazható gépekkel, 
berendezésekkel kapcsolatosan a DiverseyLever 
szaktanácsadói nyújtanak felvilágosítást.  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

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