caraform® fresh
Kézi mosogatószer
citromillattal
Folyékony koncentrátum
Alkalmazási terület:
• Asztalnemű, konyhai főzőedények, serpenyők,
fazekak, evőeszközök és poharak kézi
mosogatása minden, élelmiszerfeldolgozó
üzemben, pl. nagykonyhákon, húsüzemekben,
pékségekben.
• Munkafelületek, asztalok stb. kézi tisztítására
is alkalmas.

• Az élelmiszerrel érintkező felületekről a
vegyszer maradványait, az alkalmazott
tisztítási, illetve fertőtlenítési eljárástól függően
ivóvízzel kell leöblíteni.
• Tilos más termékkel keverni!
• Tilos más tárolóedénybe, palackba stb.
áttölteni!

Technikai adatok:
pH-érték

Teljesítményspektrum:
Megbízhatóan eltávolít mindenfajta
élelmiszermaradékot.
• Hatásos a makacsul leragadt, leégett és zsíros
maradékokkal szemben is.
• Minden, az élelmiszerfeldolgozó ágazatban
szokásos alapanyagon, pl. üvegen,
porcelánon, műanyagon, alumíniumon és
nemesacélon alkalmazható.
•

Különleges tulajdonságok:
• Rendkívül felhasználóbarát, mivel nem
tartalmaz veszélyes hatóanyagot, nem maró és
nem irritáló hatású.
• Igen kiadós és jól habzik.
• Friss, citromillatú.

Alkalmazás módja és adagolás:
A caraform fresh az alábbi adagolási javaslat
szerint hígítandó. A mosogatásra szánt edényeket
merítsük a mosogatószer oldatába, hagyjuk állni
néhány percig, majd kézzel alaposan mosogassuk
el. A feloldódott fellazult szennyeződést bő folyó
vízzel öblítsük le.
Adagolás

1 - 4 ml/liter

0,1 – 0,4 %

A kézi mosogatást követő gépi mosogatáshoz
speciális előtisztítószer, pl. neodisher prewash,
neodisher preclean F, vagy neodisher preclean L
használatát javasoljuk.

Általános megjegyzések:
• Csak ipari, közületi használatra.
• A takarékos és ellenőrzött adagoláshoz
ajánljuk e célra kifejlesztett adagoló
eszközeink és rendszereink használatát.
Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

Viszkozitás
Sűrűség

kb 6 (1 – 4 ml/ liter, teljesen
sómentesített, 20°C-os vízben
meghatározva)
> 500 mPas (20 °C -os
koncentrátum)
1,02 g/cm3 (20 °C)

Összetevők:
Összetevők a detergensekre vonatkozó, 624/2004
EU-rendelet értelmében:
< 5% amfoter tenzidek, nem ionos tenzidek
5 – 15% anionos tenzidek
valamint tartósítószer (káliumszorbát); illatanyag
(linalool)

Tárolás, raktározás:
0 és 23°C közötti hőmérsékleten tárolandó.
Szakszerű tárolás mellett 3 évig eltartható.
Lejárat: lásd a címkén feltüntetett dátumot.

Veszélyek és biztonsági ajánlások:

A caraform fresh a 1272/2008 CLP-rendelet (EG)
értelmében nem minősül veszélyes anyagnak.
A biztonsági és környezetvédelmi információkért
lásd a biztonsági adatlapokat a www.drweigert.de
honlapon, a „Service/Downloads” menüpont alatt.
Rendeltetésszerű alkalmazás mellett a termék az
élelmiszerfeldolgozási irányelvek értelmében
ártalmatlan anyag.
A A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárt
állapotban szabad veszélyteleníteni. A termék
maradékainak veszélytelenítése: lásd a biztonsági
adatlapokat.
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Az adatlapon olvasható adatok a gyártó jelenlegi ismereteit és tapasztalatait tükrözik. Nem mentik fel a felhasználót a használat előtti kipróbálás alól. A fenti adatokból semmilyen, jogi
szempontból kötelező érvényű tulajdonság nem származtatható.
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