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DIM CLEAN S
ALKALISCH CHLOORHOUDENDE SCHUIMREINIGER VOOR DE VOEDINGINDUSTRIE

Omschrijving
DIM CLEAN S is een krachtig en sterk schuimende chloorhoudende reinigingsmiddel met plantaardig- en dierlijke-
vetoplossende werking. Kan veilig gebruikt worden op elk alkalibestendig oppervlak. Met verdichtingmiddelen
behandelde vloeren vooraf uitproberen op een onopvallende plaats om de bestendigheid van de toplaag te
controleren. Geeft een sterk reinigende resultaat op bezoedeling door plantaardige en dierlijke oorsprong.

Gebruiksaanwijzing
Manueel : ½ cup oplossen in een emmer water. Met borstel schrobben door het vuil tot deze verwijderd is.
Enkele minuten (5 à 10) laten rusten om een diepere nawerking te bekomen. Met zuiver water afspoelen.
Heet spoelwater tussen 45°C en 60°C zal verkleuring door plantsappen of bloed sneller doen verdwijnen.

Schuimsysteem : inspuiten met een concentratie tussen 1 à 3%. 10 à 15 minuten laten inwerken
Naspoelen onder druk met zuiver koud water.
Heet water tot 60°C bevorderd het ontkleuren van plantsappen en bloed.

Eigenschappen - voordelen
DIM CLEAN S is een zeer krachtig reinigingsmiddel met sterke schuimvorming en blekende werking door de hoge
concentratie van het aanwezige chloor. Geschikt om vervuilde voegen in sanitaire ruimten te bleken.
Zeer efficiënte en lange hechting op het te reinigen oppervlak, ook plafonds.
Probleemloos bruikbaar met zowel zacht als hard water.
Economisch in gebruik, blijft adequaat werken bij lage concentraties.
Biologisch meer dan 90% afbreekbaar. Speciaal ontwikkeld voor de voedingindustrie zoals melkerijen, brouwerijen,
vleesindustrie, visnijverheid, groentebedrijven, eierlegbatterijen, grootkeuken, enz.
Bevat anti-kalkmiddel waardoor het verschijnen van een witte film vermeden wordt.
Reinigen, bleken, ontgeuren en ontvetten van frigo en diepvries inrichtingen.

Voornaamste componenten
Natriumhydroxide, natriumhypochloriet, chloorstabilisatoren, sekwestermiddelen, corrosieinhibitoren.

Fysische eigenschappen
Uitzicht : licht gele viskeuze vloeistof
Geur : gechloreerd
Soortelijk gewicht bij 20°C: 1,20 gr/cm³
Ph bij 1% : 12
Mengbaarheid met water : 100% in alle omstandigheden
Vriespunt : - 21°C

Veiligheid & hygiëne
Biologisch meer dan 90% afbreekbaar, zonder zuren en solventen, niet brandbaar.
Buiten bereik van kinderen bewaren. Nooit mengen met zuren, produceert verstikkende gassen. Maak gebruik van
beschermende kledij. Voorkom contact met lichaamsdelen. In geval van inname niet laten braken en direct arts
raadplegen.
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.
Beantwoord aan de normen veiligheid en hygiëne AFNOR 72150, HACCP, GMP

Verpakking
30 kg jerrycan
240 kg vat

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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