
CHLORONET
OMSCHRIJVING

CHLORONET is een alkalisch gechloreerde reiniger voor de voedingsindustrie. Ontsmet en reinigt in één beweging.

GEBRUIKSAANWIJZING

VLOEREN, WANDEN EN TEGELS: Te gebruiken tussen de 1 en 3% in warm of lauw water (max 50°C). 15 à 30 minuten laten inwerken.
Ideale toepassing wanneer CHORONET met een schuimkanon aangebracht wordt.
Wanneer het te reinigen oppervlak zeer vuil is, raden wij aan het eerst onder druk af te spoelen voordat CHLORONET gebruikt wordt.
Spoelen na gebruik.

SANITAIR: Puur met CHLORONET begieten. Na 5 minuten doorspoelen.

EIGENSCHAPPEN - VOORDELEN

- Zeer sterke reinigingskracht.
- Sterk schuimend, waardoor een langere hechting met het te reinigen oppervlak.
- Ontsmettend door de aanwezigheid van aktief chloor.
- Zeer economisch.
- Mag ook gebruikt worden in hard water.
- Biologisch afbreekbaar.
- Bevat een antikalkmiddel. Daardoor wordt het verschijnen van een witte film vermeden.

CHLORONET vindt zijn toepassing als schuimreiniger in de voedingsindustrie (melkerijen, brouwerijen, vlees- en visnijverheid, enz…)
CHLORONET verwijdert vers en gedroogd organisch vuil (proteïnes en lipides).

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uitzicht : gele viskeuze vloeistof
Geur : licht gechloreerd
Soortelijk gewicht bij 20°C: 1.100
Ph waarde 1%: 13.5
Mengbaarheid met water : Oplosbaar in alle verhoudingen
Kookpunt : 100°C
Koude stabiliteit: 0°C

VOORNAAMSTE COMPONENTEN

Alkalisch hypochloriet – anionische oppervlakte-aktieve stoffen – minerale zouten – minerale zouten – hydrotopen – chelaatvormers.

VEILIGHEID EN HYGIENE

Nooit met zure producten mengen. Opslaan in koele ruimte. Niet gebruiken op ijzer of lichte metalen. Voor vorst beschermen. Bevat natrium
hypochloriet (bleekwater). Buiten bereik van kinderen houden. Contact met huid en ogen vermijden.
Biodegradatie groter dan 90%, geschikt voor de voedingsindustrie.
Product conform ECE: nr 80597 – 83463 en BE-KB: 11/10/85-25/10/88 en HACCP.
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze verantwoordelijkheid insluiten
voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik van onze producten.
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