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Gépi mosogatószer mindenféle vízkeménységhez 

• Erőteljes zsíroldó hatás. 
• Minden vízkeménység esetén használható. 
• Mindenféle szennyeződéssel szemben hatékony. 
• Mindenféle porcelán és üvegáru mosogatására alkalmas. 
• Habzásmentes. 
• Minden ipari mosogatógépben használható. 
• Erős koncentrátum. 
 
Lúgos kémhatású erősen koncentrált, ipari automata mosogatógépekhez hasz-
nálható gépi mosogatószer. MGDA-t tartalmaz a nagyobb hatékonyság és a kör-
nyezet kímélése végett. Erős zsíroldó hatással rendelkezik és mindenféle vízke-
ménység mellett használható. Nem habzik. 

 

 
 

 
 

HACCP kompatibilis 
 

 
 

 

Jellemzők 
Összetétel: lúgos, erős koncentrátum, habzásmentes 
Felület: porcelán, evőeszköz, üvegáru 
Szennyeződés: mindenféle szennyeződésre 

Alkalmazási mód 
Professzionális mosogatógépben a mosogatóvízhez hozzáadagolva kell használ-
ni. A legjobb eredmény elérése érdekében: az adagoláshoz használjon professzi-
onális adagolóberendezést. Öblítéshez használja a Sutter Professional gépi 
öblítőszereit. Javasolt mosogatási hőfok: 55°C. 

Hígítás 
1g/L (10g/10l munkaoldat) Lágy víz esetében (0-15°F - 0-8°d) 
1,5-2g/L (15-20g/10l munkaoldat) Közepesen kemény víz esetében 
  (15-25°F – 8-14°d) 
2-3g (20-30g/10l munkaoldat) Kemény víz esetében (>25°F - >14°d) 

Fizikai adatok 
Megjelenés: halványsárga, átlátszó folyadék 
Illat: technikai 
pH: >13 
Aktív hatóanyag tartalom: 33% ± 2% 
Relatív sűrűség: 1,31 g/ml 
További információ: lúgosság: (nátriumhidroxid) 18,5 ± 0,5 
 kelátképző hatás: 70 ± 5 mg CaCO3/g 

Összetétel 
Nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid, foszfonátok 5-15%. 

 

Adagolás 
 

 

Figyelmeztetések 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P301+P330+P331 LENYE-
LÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA 
BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 
SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott eset-
ben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző 
helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő hasz-
nálata kötelező. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a vonatkozó előírá-
soknak megfelelően. Korrozív. PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA 

KÉSZÜLT. 
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Megjegyzés 

A vegyszer adagolósához használjon mosogatószer adagolót! A mosogatás kivá-
ló végeredménye érdekében rendszeresen tartsa karban és tisztítsa a mosogató-
gépet, valamint kövesse a mosogatási utasításokat! 

Alumínium evőeszközök, edények mosogatására nem alkalmas! 

Kiszerelés 
Karton doboz (6 kg kanna X 4 db) 
24 kg kanna 

Engedélyek, regisztráció 
Regisztráció: B-14020314 
 

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 
 


