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Termékleírás
Fertőtlenítő hatású, folyékony kézi mosogatószer koncentrátum, mely alkalmazható 
főzőedények, serpenyők, konyhai eszközök, berendezések és élelmiszerrel 
érintkező felületek tisztítására és fertőtlenítésére valamint főzőedények kétfázisú 
mosogatásához. Szennyeződések és zsírok erőteljes oldószere. Mosogatógépben 
nem használható!

Antimikrobiális spektrum
Baktericid, yeasticid

Biocid hatóanyag
1,8 % poli-1-hexametilén-biguanid-hidroklorid 
1,8 % didecildimetil-ammónium-klorid

Használati útmutató
Adagolás: 10 ml mosogatószer 1 l (kb. 45°C-os) vízhez. 
Behatási idő: 5 perc. (1 %)
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
A mosogatási technológiának biztosítania kell a mosogatóoldat maradéktalan 
leöblítését az edények és evőeszközök felületéről. A rendeltetésszerű felhasználás 
során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával 
vagy hulladékával nem kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek.
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Technikai adatok
Megjelenés Tiszta, lila folyadék
Szag  Enyhén illatosított
pH (töményen) ≈ 10
Relatív sűrűség (20 °C) 1,01 g/cm³
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.

Elsősegélynyújtás
Belélegzés 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-39861-1/2007.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag 
intézményi felhasználásra. Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, jól szellőztethető, napfénytől védett helyen, 
élelmiszerektől, italoktól és vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Savaktól elkülönítve tárolandó. Minőségét 2 évig megőrzi.

Gyártja: Cheport, spol. s.r.o. Lhotsko 93, 763 12 Vizovice
Terméktípus: PT4.
OTH engedélyének száma: JKF/8975-3/2015

Elérhető kiszerelés
Termék  Kiszerelés Cikkszám
Tip Kombi Liquid 2 x 5 L G12001
Tip Kombi Liquid 20 L 100869687 
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