BLUTOXOL
Środek myjąco-dezynfekcyjny dla obszaru spożywczego, dopuszczony
Przeciwdziała salmonelli.

przez DVG.

WŁAŚCIWOŚCI:
Usuwa oleje, tłuszcze oraz białko pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Przeciwdziała salmonelli,
zatwierdzony przez DVG. Działanie myjące gwarantuje optymalną skuteczność dezynfekcji. Stałe
zabrudzenia tłuszczowe można znacznie szybciej usunąć w stanie ciepłym. Dlatego też wskazane
jest nanieść Blutoxol w odpowiednim stężeniu (zimny), przy czym białko bez ścinania się zostaje
rozpuszczone. Następnie należy doprowadzić do rozpuszczenia tłuszczu zmywając powierzchnię
gorącą wodą względnie szorując podłogę gorącą wodą ze zbiornika. Po czyszczeniu i dezynfekcji
powierzchnię należy spłukać. Powierzchnie w zakładach przetwórczych i rzeźniach oraz stoły
robocze do przygotowania potraw muszą po czyszczeniu i dezynfekcji zostać spłukane wodą z
kranu ( jakość wody pitnej, 8 L na m2).
SKŁAD:
w 100 gramach znajduje się: 5g czwartorzędowych związków amonowych, niejonowe związki
powierzchniowo-czynne, sole organiczne i nieorganiczne, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki,
barwniki.
pH w koncentracie = ok. 13

pH w 1% roztworze wodnych = ok. 12,5

ZASTOSOWANIE:
Zmywalne powierzchnie w kuchniach przemysłowych, masarniach, chłodniach, rzeźniach,
piekarniach. Mycie i dezynfekcja w zakładach przemysłu spożywczego.
Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na zasady np.: linoleum, powierzchnie pokryte lakierem
dyspersyjnym.
SPOSÓB UŻYCIA:
Zalecane mycie z dezynfekcją jest stosowane w celu zapobiegania powstawania lub przenoszeniu
chorób. Działanie dezynfekujące gwarantowane jest poprzez całkowite zwilżenie powierzchni.
Poniższy czas działania ukazuje w ciągu ilu minut bakterie i grzyby po kontakcie z substancjami
dezynfekcyjnymi zostają zniszczone.

Podane zostały stężenia roztworu roboczego w objętości- procentach (V-%) przy czasie działania
każdorazowo 30 i 60 min.
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R 36/ 38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
S 24/ 25 Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry.
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi lub chemikaliami.

