
 

 

ALKACHLOR FOAM 
Klór bázisú habzó tisztító- és fert őtlenít őszer  

• Erőteljes fertőtlenítő és zsíroldó hatás. 
• Alkalmas élelmiszeripari felületek (falazat, padló, munkaasztalok) tisztítására 

és fertőtlenítésére. 
• Klór bázisú, foszfát mentes. 
 
Jellemz ők és felhasználási terület 
• Különösen alkalmas a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban történő 
felhasználásra, úgy mint borászat, olajgyártás, vágóhidak, hús- és halfeldolgozó 
ipar, hűtőházak, tejipar, zöldség és gyümölcs feldolgozó ipar területe. 

 
 

 

 
 

 
Veszély! 

 

 
Figyelem! 

 
Alkalmazási mód 
Távolítsuk el a felületről a lazán kötött szennyeződéseket magas víznyomással. 
Állítsuk be a habosító berendezés nyomásszabályozóját úgy, hogy olyan kemény 
habot kapjunk, ami megragad a falon és feloldja a szennyeződést. Habosító be-
rendezéssel használható. Hagyjunk 15 perc behatási időt a terméknek. Magas 
víznyomással öblítsük le a felületet. Javasolt a Sutter Tech habosító berendezését 
használni a megfelelő eredmény elérése érdekében.. 
 
Hígítás 
0,5%-5% (0,5 - 5 dl / 10l víz) felületnek és a szennyeződés mértékének megfelelő-
en. Fertőtlenítő hatás: 3 %-os hígításban.  
 
Fizikai adatok 
Megjelenés:                       Sárgás, átlátszó folyadék 
Illat:                                    technikai jellegű, klóros 
pH:                                    > 13,0 
Aktív hatóanyag tartalom: 15% +/- 1% 
Relatív sűrűség:               1,122 g/ml 
 
Összetétel 
Anionos tenzidek 5-15%. Amfoter tenzidek, foszfonátok, klór bázisú fehérítő < 
5%. Foszfát mentes. Élelmiszeripari kemény felületek tisztítószere. 
 
Figyelmeztetés 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a 
vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P280 Védje a szemét. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell 
öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az 
összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni víz-
zel/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 KÖZ-
PONTHOZvagy orvoshoz. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A 
terméket/tartályt az előírásoknak megfelelően kell hulladékkezelni. 
EUH210 A termék csak szakmai használatra. Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

Tárolás 
Száraz és hűvös helyen, lúgos anyagok tárolására alkalmas helyen, savas és oxi-
gén bázisú oxidáló termékektől távol, az eredeti csomagolásban tartandó! Kerülni 
kell a melegnek való kitételt. 



 

 

ALKACHLOR FOAM 
Klór bázisú habzó tisztító- és fert őtlenít őszer  

  

 
 
 

 

Megjegyzés 

Kövesse a mosógépgyártó utasításait! Mindig vegye figyelembe a 
textil kezelési címkéjének jelzéseit! 
 
Kiszerelés                                            Engedély: 
24 kg                                                                 OTH: JÜ-22562-3/2014. 

 

Forgalmazó: 
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 

Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-ma il: info@assist-
trend.hu  
  

 
 
 


