Sultof 830 Dezynfekcja
Preparat myjący i dezynfekujący o szerokim zakresie stosowania w
przemyśle spożywczym, maszynowym i transporcie.
Składniki funkcyjne preparatu






detergenty kationowe 5 – 10%,
detergenty niejonowe (oksyetylenowane alkiloalkohole) 3 – 6%,
rozpuszczalniki hydrofilowe (poliole, etanoloaminy alifatyczne i alkohole) 10 – 12%,
środki sekwestrujące < 5%
środki stabilizujące pH

Ogólny opis własności preparatu
Produkt jest zasadowym środkiem myjącym z wysoką zawartością rozpuszczalników
organicznych dzięki czemu skutecznie nawilża i dezynfekuje powierzchnie. Zawarte
w preparacie detergenty kationowe skutecznie zwiększają własności dezynfekujące
i odtłuszczające w trakcie mycia. Środowisko zasadowe preparatu w powiązaniu
z zastosowanymi rozpuszczalnikami i detergentami kationowymi i niejonowymi umożliwia
bardzo skuteczne usuwanie zanieczyszczeń organicznych. Preparat ma własność szybkiej
denaturacji i destrukcji zanieczyszczeń białkowych w trakcie mycia. Emulguje w niskiej
temperaturze tłuszcze zwierzęce, roślinne i mineralne.
Zastosowanie
Preparat przeznaczony jest do mycia, dezynfekcji i odtłuszczania w przemyśle:
 mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym, mycie hal, linii i instalacji
w zastosowaniu wewnętrznym (zakłady przetwórstwa mięsnego, mleczarskie itp.)
 przeprowadzanie okresowych i doraźnych dezynfekcji pomieszczeń i instalacji
przetwórstwa spożywczego w celu eliminacji ryzyka skażeń bakteryjnych,
grzybiczych oraz wirusowych,
 mycie, odtłuszczanie i dezynfekcja w przemyśle maszynowym (hale, maszyny,
materiały do produkcji)
 mycie i dezynfekcja środków transportu w zastosowaniu zewnętrznym
i wewnętrznym w szczególności transportu produktów spożywczych,
 mycie i dezynfekcja przestrzeni transportowych w zakładach produkcyjnych.
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Dozowanie i sposób użycia
Preparat należy stosować wyłącznie w rozcieńczeniu z wodą.
Do mycia zasadniczego i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych należy stosować roztwór
w proporcji 1 kg 830 Dezynfekcja+ 5 kg wody.
Do mycia i dezynfekcji instalacji zaleca się stosować roztwór 1 kg 830 Dezynfekcja + 10
kg wody.
Mycie powierzchni prowadzić przez naniesienie roztworu roboczego i pozostawienie go na
5 -10 min, po tym czasie spłukać wodą.
Mycie instalacji przeprowadzić poprzez obieg roztworu roboczego w cyklu zamkniętym
przez 10 – 15 min. Ilość roztworu myjąco-dezynfekującego należy dostosować do
prawidłowego obiegu całej instalacji.
W przypadku dezynfekcji powierzchni szczególnie zanieczyszczonych, zatłuszczonych
i zaolejonych czynność należy poprzedzić myciem wstępnym.
Stosowanie preparatu w każdym przypadku nie może odbywać się w kontakcie
z żywnością i półproduktami oraz musi być zakończone spłukaniem wodą pitną.
Preparat w zalecanym stężeniu i czasie oddziaływania nie stanowi zagrożenia do
materiałów stosowanych w przemyśle i transporcie.
Dostępne opakowania
 kanister 5 kg
 kanister 25 kg
 beczka 200 kg

Informacje zawarte w tym pliku prezentują zakres naszej wiedzy technicznej na temat produktu na dzień aktualizacji i są podane użytkownikowi
w dobrej wierze. Korzystanie z informacji oraz warunki, w których produkt jest używany są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika, jeśli są
wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.
Producent nie ponosi odpowiedzialności jeśli są wykorzystywane do celów, do których nie jest on przeznaczony.

