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PRODUKTTYPE

Alkalisk klorholdigt skumrengøringsmiddel

SUPPLERENDE

COD: 50-100 mg O2/g

ANVENDELSE

FOAM 136 er velegnet til rengøring af maskiner og udstyr, gulve, vægge og lofter i
produktionslokaler.

EGENSKABER

FOAM 136 fjerner hurtigt og effektivt fedt, proteiner, sukker o.lign. Har på grund af den
høje alkalitet og indhold af chlor en god bakteriologisk effekt.
Velegnet til brug på lodrette flader og på maskiner, da det opskummede
desinfektionsmiddel danner et stabilt skum med god vedhæftning.
MÅ IKKE ANVENDES PÅ ALUMINIUM ELLER ANDRE IKKE ALKALIBESTANDIGE
OVERFLADER.

KARAKTERISTIK

Klar, svag gullig væske med klorlugt.

BRUGSANVISNING
OG DOSERING

Brugsopløsning: 2-5% (vægtprocent).
Temperatur: 50°C.
Indvirkningstid 5-20 minutter.
Lad ikke skummet tørre ind.
Efter endt rengøring skal alle flader, der senere kommer i kontakt med levnedsmidler,
afskylles grundigt med drikkevand.
MÅ IKKE BLANDES MED SYRE ELLER SYREHOLDIGE PRODUKTER.

PRODUKTDATA

Opløselighed
Vægtfylde
Viskositet
pH-brugsopløsning, ca:
pH-koncentrat, ca:

God - opløses direkte i vand
1,11 kg/l
<50 mPa·s
12,6 (5%)
13,6

TITRERING

1. Afmål 10 ml af brugsopløsningen.
2. Tilsæt 3-4 dråber Phenolphthalein.
3. Titrer med 0,1 N HCl til farveløs.
4. Omregning
Forbrugt ml HCl x 0,93 = Brugerkoncentration.
Der tilsættes lidt natriumthiosulfat for at hindre chlorindholdet i at affarve indikatoren.

LAGRING

Opbevares i tillukket originalemballage, adskilt fra levnedsmidler, lægemidler,
foderstoffer og lign. og adskilt fra sure produkter så sammenblanding undgås. Lagres
frostfrit og beskyttet mod direkte sollys.

GODKENDELSE

Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen til produkter der anvendes
i fødevareproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse
og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et
omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.

SIKKERHEDSFORHOLD

Alvorlig ætsningsfare. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og
læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående
lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Må ikke blandes med syre.
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
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