
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divodes FG 

Általános fertőtlenítőszer műszak közbeni- 
és záró fertőtlenítésre

VT29 

Termékleírás
A Divodes FG egy használatra kész spray fertőtlenítőszer, mely alkalmas az

élelmiszeripar és a vendéglátóipar minden területén, a berendezések 
felületének előzetes tisztítás utáni fertőtlenítésére.

Legfontosabb tulajdonságok
• A Divodes FG egy gyorsan ható spray fertőtlenítőszer műszak közbeni

és utáni fertőtlenítő alkalmazásra.
• A Divodes FG biztonságosan alkalmazható élelmiszerekkel érintkező

felületeken és gyorsan, foltmentesen párolog el.
Alkalmas alkoholra nem érzékeny felületek, gépek, alkatrészeik
(szállítószalagok, töltők, üveg-ellenőrzők, vízre érzékeny alkatrészek),
és olyan tárgyak, mint például a vágódeszka fertőtlenítésére, melyek

megtalálhatók az élelmiszer- vagy az italipar területén. Kiválóan
alkalmas például a szupermarketekben, vagy a henteseknél található

élelmiszerpultok fertőtlenítésére.
• Használható műszak közbeni szünetekben is, hogy a munka

újrakezdésekor biztosítva legyenek a megfelelő higiéniai körülmények.
• A Divodes FG különböző alkoholok keveréke, mely az optimális

biocid hatás elérése érdekében lett kialakítva.
Hatásspektrum: Baktericid, fungicid, virucid.

Előnyök
• Használatra kész (nem szükséges hígítani)
• Megbízható, széles hatásspektrumú fertőtlenítő hatás
• Nem habzik, alkalmazható nedvességre érzékeny területeken is

• Azonnal elpárolog, nem hagy maga után foltot
• Nincs szükség öblítésre, amennyiben a kezelt felületre hagyjuk

rászáradni

Használati utasítás
A Divodes FG hígítatlanul használandó, a korábban megtisztított felületre

való felvitel után hagyni kell megszáradni. Élelmiszerrel érintkező 
felületeket öblítse le.
Ne permetezze nem szigetelt elektomos alkatrészekre.
Ne permetezze a levegőbe. Ne permetezze forró felületekre,
illetve ne használja a szert gyújtóforrás (például nyílt láng) közelében.
Fertőtlenítő hatás eléréshez:

100%-os koncentrációban, környezeti hőmérsékleten 1 perces behatási idő 
mellett baktericid aktivitású, 5 perces behatási idő mellett, baktericid,
fungicid és virucid aktivitású.



Divodes FG 

Általános fertőtlenítőszer műszak közbeni- 
és záró fertőtlenítésre

Technikai adatok
Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék
Relatív sűrűség (20 °C): 0,86

pH (töményen, 20 °C): 8.8
Kémiai oxigén-igény (COD): 1510 gO2/kg

Nitrogéntartalom (N): nincs
Foszfortartalom (P): nincs

A fenti adatok átlagos gyártási értékek, és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelés és tárolási információ
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a külön 
álló Biztonsági Adatlap tartalmazza. 
Eredeti, bontatlan csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti 
körülményeket, ne tegye ki közvetlen napfénynek. Ne tárolja gyújtóforrás, egyéb 
tisztítószerek, élelmiszerek és italok közelében. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.

Termékkompatibilitás 
Rendeltetésszerű használat mellett a Divodes FG alkalmas az élelmiszer-feldolgozó 
üzemekben általában előforduló felületek fertőtlenítésére, azonban kerülje a 
polikarbonát és egyéb műanyag (pl. plexi, akril) felületeken való alkalmazást, mert 
azok fogékonyak a felületi berepedezésre.
Amennyiben bizonytalan a termék felhasználásával kapcsolatban, a további használat 
előtt célszerű az egyes anyagokon való hatást külön értékelni.

Szennyezésmentesítés 

A folyadékot megkötő anyaggal (homok, föld stb.) itassuk fel. Gondoskodjunk a 
megfelelő szellőztetésről. A megkötött anyag eltávolításáról a helyi előírásoknak 
megfelelően gondoskodjunk.

Tesztelés 

Kérésre elérhető

Mikrobiológiai adatok
EN1276: 50%-os hígításban, kemény vizű körülmények (300ppm CaCO3) és alacsony 
szennyezettség (0,03% bovine albumin) és 5 perces behatási idő mellett, 20°C-on.

OTH engedélyének száma: JÜ-26430-3/2014.
Gyártja: Cheport, spol. s.r.o. Lhotsko 93, 763 12 Vizovice 

Forgalmazza:
Diversey Kft. 
2040 Budaörs Puskás T. utca 6.
Tel: 23/509-100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

