
 

 

AGRASAN PER 
Perecetsav bázisú tisztító szer  

• Ideális mezőgazdasági és élelmiszeripar ágazatok számára (HACCP). 
• Nem képez habot. CIP rendszerben használható.  
• Könnyen leöblíthető a felület.  

 

 

 
 

 
 

 
Veszély!       Figyelem! 

Jellemz ők 
• Különösen alkalmas a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban történő 

felhasználásra úgy, mint borászat, olajgyártás, vágóhidak, hús- és halfel-            
dolgozó ipar, hűtőházak, tejipar, zöldség és gyümölcs feldolgozó ipar területe. 

• Használható CIP rendszerekben vagy egyéb felület tisztítására (élelmi-
szeripari rozsdamentes felületek) 

Alkalmazási mód 
Magas nyomású mosóberendezéssel: 
− Helyezzük a munkaoldatot a berendezés tartályába. 
− Tisztítsuk és alaposan öblítsük le a felületet. 
CIP rendszerben: 
− Készítsük el a munkaoldatot a tisztítandó felület és szennyeződés mértékének 
megfelelően. 
− Helyezzük a munkaoldatot a CIP rendszerbe megfelelő berendezés segítségé-
vel. Áramoltassuk a munkaoldatot a rendszerben, majd alaposan 
öblítsük át a rendszert. 

Hígítás 
0,5%-1,5% (0,5-1,5 dl / 10l víz) felületnek és a szennyeződés mértékének 
megfelelően. 
 

Fizikai adatok 
Megjelenés:                        színtelen, átlátszó folyadék 
Illat:                                     illatmentes 
pH:                                     < 1 
Aktív hatóanyag tartalom:  25% +/- 1% 
Relatív sűrűség:                 1,12 g/ml 

Összetétel 
Oxigén alapú fehérítő > 30%. Nem tartalmaz aktív tenzideket. Nem tartalmaz 

foszfátokat. Élelmiszeripari kemény felületek tisztítószere. 

 

 
Figyelem!    Figyelem! 

Figyelmeztetések 
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas.  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okoz-
hat. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. P220 Tárolja éghető anyagoktól távol. P280 Védje a 
szemét. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennye-
zett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az 
öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. P370+P378 Tűz esetén: oltásra száraz porral oltó tűzoltókészülék 
használandó. P501 A terméket/tartályt az előírásoknak megfelelően kell hulladék-
kezelni. 
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EUH210 A termék csak szakmai használatra. Kérésre b iztonsági 
adatlap kapható  
 

Megjegyzés 
Nem használható a termék márvány felületen. Fagyveszélyes. Professzionális 
felhasználásra készített termék. Kizárólag szakképesített személyzet használ-
hatja a terméket. A termék használata előtt a gépek, berendezések elektromos 
részeit védeni kell. Biztonságtechnikai Adatlap professzionális felhasználó rendel-
kezésére áll. Jelen adatlapban nem feltüntetett felhasználási cél és felület eseté-
ben kérjen információt a termék forgalmazójától. 

 

Kiszerelés: 
22 kg X 1 db             

 

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
 


