Technický list

ISO 9001, ISO 14001

CLEAMEN 640 CAl
Nepěnivý alkalický chlorový čistič s antikorozní přísadou
Objem: 11 kg, 22 kg,

Kód výrobku: VC640110099, VC640220099

Popis výrobku:
Tekutý nepěnivý alkalický čisticí prostředek pro profesionální použití, který obsahuje chlor. Velmi dobře odstraňuje zbytky bílkovin,
emulguje tuky a aktivně zabraňuje tvorbě mléčného kamene. Obsahuje inhibitory koroze hliníku. Uvolněný aktivní chlor velmi účinně
působí oxidativním způsobem. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních
provozovnách, v bazénech, v zemědělství nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch, například při strojním čištění
podlah ve výrobních prostorech. Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, železa, keramiky a umělých hmot
odolných alkáliím. Může se používat i na povrchy z hliníku.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Návod k použití:
Pracovní roztok pro strojní čištění a manuální aplikace: 0,5 – 3 %.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství:
Tekutina
Barva:
Bezbarvá
pH:
13,5
Zápach:
Charakteristický
NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného
odpadu.
Pokyny pro skladování:
> 10°C < 25° C. Chránit před mrazem.
Balení na paletě: 11 kg – 45 ks; 22 kg – 24 ks
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