
Tip® Kombi Professional

Fertőtlenítő kézi mosogatópor, kiváló zsíroldó
hatással

Termékleírás
Élelmiszeriparban, üzemi konyhákban, vendéglátóiparban fertőtlenítő kézi
mosogatásra és mosható felületek tisztítására, fertőtlenítésére használható.
Szennyeződések és zsírok erőteljes oldószere.

Antimikrobiális spektrum
Baktericid, fungicid és szelektív virucid

Biocid hatóanyag
35 g/kg nátrium-diklorizocianurát-dihidrát (CAS 51580-86-0) (3,5%)

Használati útmutató
Baktericid és fungicid hatás eléréséhez:
2,0%-os hígítási arányban, 40°C-on. Behatási idő: 5 perc.
Szelektív virucid hatás eléréséhez:
0,4%-os hígítási arányban, környezeti hőmérsékleten. Behatási idő: 5 perc.
1. Készítse elő az oldatot.
2. Áztassa be az eszközöket/ edényeket, majd mossa el őket egy törlőkendő vagy
szivacs segítségével.
3. Öblítse le alaposan, majd hagyja őket megszáradni. Az elmosogatott edényeket
törölgetni tilos!

Figyelmeztetések:
1.  A mosogatási technológiának biztosítania kell a mosogatóoldat maradéktalan

leöblítését az edények, evőeszközök felületéről.
A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről alapos ivóvizes
öblítéssel el kell távolítani, élelmiszerekkel 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 termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok
emberi fogyasztásra nem használhatók fel. A szert eredeti csomagolásban,
élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.



Tip® Kombi Professional

Technikai adatok
Megjelenés: Fehér por
pH (10%-os oldat): ≈ 10
Relatív sűrűség (20°C): 0,86 g/cm3
A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com.
Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.
Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

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

Környezetvédelmi információ
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-39861-1/2007.

Elérhető kiszerelés
Tip Kombi Professional 4 kg (vödör) 7522325
Tip Kombi Professional 4 x 4 kg (utántöltő zsák) 100853040
Tip Kombi Professional   10 kg (vödör) 7522324
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Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.
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