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LÚGOS BÁZISÚ TISZTÍTÓSZEREK

PERLAC SAN

K LÓ R TA R TA L M Ú LÚ G O S F E R T Ő T L E N Í T Ő É S T I S Z T Í T Ó S Z E R

KOMBINÁLT MOSÓ- ÉS FERTŐTLENÍTŐ HATÁS.
A PERLAC SAN erőteljes klórbázisú mosószer, amely gyorsan eltávolítja a szerves szennyeződéseket és mindeközben
erős fertőtlenítő hatást biztosít.
A termék szervesanyag-eltávolító, szagtalanító és fehérítő
képessége nagyrészt a kombinált formában jelenlévő alkáli
sóknak és a nagyarányú aktív klór ágensnek köszönhető.
A klór magas részarányának köszönhetően a PERLAC SAN
fertőtleníti a kezelt felületet, egyúttal tisztán fénylő hatást
is kölcsönöz neki.

MOSÁSHOZ ÉS FERTŐTLENÍTÉSHEZ AZ
ÉLELMISZERIPARBAN
A PERLAC SAN az élelmiszeripar minden területén, pl: borászatban, tejiparban, konzerviparban, üdítőital- és olajiparban használható. A PERLAC SAN a hordók, illetve beton, vagy
rozsdamentes acél tároló- és erjesztőtartályok tisztítására,
fehérítésére és fertőtlenítésére alkalmazható. A PERLAC
SAN hatásos a padló és egyéb burkolatok fertőtlenítésére,
valamint penészgombák eltávolítására; biztosítja a lefolyócsatornák szagtalanítását, valamint fertőtlenítő hatása
jól hasznosítható a palackmosó gépek utolsó előtti öblítésénél.

Mivel a PERLAC SAN nem habzik, így CIP berendezésekben
is használható.

TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot: folyadék
Szín: sárga
Térfogattömeg (20 °C-on): 1,16–1,20 g/cm3
Lúgosság: 7 – 8 % (NaOH-ban kifejezve)
Vízzel oldhatóság: teljes, bármilyen mennyiség esetén
Öblíthetőség: kitűnő
Lebomlási érték: több, mint 90%
Aktív klórtartalom (1%-os oldat esetében): 6,0 – 6,5 %

ALKALMAZÁS ÉS DÓZISOK

Oldjuk fel a PERLAC SAN-t hideg vízben és készítsünk 0,5–1%-os oldatot!

TÁROLÁS

A terméket hűvös, jól szellőző helyen tároljuk!
A tárolóedények mindig legyenek szorosan lezárva!

VESZÉLYESSÉGI
BESOROLÁS

A termék maró hatású.
Használat előtt kérjük elolvasni a termék használati útmutatóját!

KISZERELÉS

255948-as kód – 1200 kg-os tartályok, műanyag raklappal
255953-as kód – 25 kg-os kannák
255954-es kód – 1200 kg-os tartályok
255999-es kód - 1000 kg-os tartályok
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