Keittiöhygieniatuotteet

Kiilto Hypo Dip
Vahvasti emäksinen liotus- ja
desinfiointiaine

Käyttöalue

Astioiden liotukseen ja värillisen lian valkaisuun ja kirkastamiseen käsimenetelmin. Astioiden
kirkastamiseen koneellisesti esim. kerran viikossa automaattiannostuksella. Astianpesukoneen
sisäosien desinfioivaan puhdistukseen. Pintojen desinfiointiin suurkeittiöissä, saniteetti- ym.
kosteissa tiloissa. Poistaa hajuja esim. lattiakaivosta.

Ominaisuudet

Vaahtoamaton, hajustamaton, hypokloriittipitoinen neste. Nopea desinfiointiteho, valkaisee
tehokkaasti. Tuotteen aktiiviklooripitoisuus 100 000 ppm. Desinfiointiteho parhaimmillaan 12 kk
ajan valmistuspäivästä. Tappaa bakteereita, hiivoja ja homeita.

Käyttöohje

Astioiden liotus: 5-15 ml / 1 l vettä (alle 40 oC), pesu astianpesukoneessa
Astioiden valkaisu: 15 ml / 1 l vettä (alle 40 oC), 15-30 min. liotus, pesu astianpesukoneessa
Pintojen desinfiointi: 2 ml / 1 l vettä (alle 40 oC), akt.klooripit. 200 ppm,
50 ml / 1 l vettä (alle 40oC), akt.klooripit. 5.000 ppm. Huuhdellaan.
Lattiakaivot: 50-100 ml/1 l vettä (alle 40 oC).
Astianpesukoneen desinfioiva puhdistus: Annostele Kiilto Hypo Dip:iä 0,5 %
(500 ml/100 l) ennen tyhjennystä jokaiseen pesutankkiin. Anna käydä 5-10 min., minkä jälkeen
tyhjennä tankit ja huuhtele hyvin.

Huomioitavaa

Käytettävä suojakäsineitä. Ei saa pestä kuumia pintoja, ei saa käyttää kuumaa vettä sekoittaa
happamien aineiden kanssa. Ei hopean liotukseen. Kloorin vaikutuksesta jotkin
melamiinimuovilaadut saattavat kellastua.
Hajujen välttämiseksi ajoita astianpesukoneen desinfiointi työpäivän loppuun ja vältä koneen
lähellä oleskelua sen käydessä.
Käytä biosideja turvallisesti. Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Natriumhydroksidia
Natriumhypokloriittiliuosta
(aktiivikloorimäärä)

pH tiivisteessä

<5%

Stabiloi tehoainetta, tuo pesutehoa
Tappaa mikrobeja, hajottaa likaa, valkaisee

10 %

n. 13,5 (vahvasti emäksinen).

Käyttöliuoksen pH n. 12,5 (vahvasti emäksinen)

Varastointi

Ei saa säilyttää happojen lähellä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa.
Säilytettävä yli +5 oC lämpötilassa.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus Tensidit ovat biologisesti nopeasti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Tyhjät, huuhdotut astiat
voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana. Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää,
valkaisematonta aaltopahvia.
Pakkauskoko/

Tuotekoodi

3x5 l
6x1 l
Lisätietoja

KiiltoClean

EAN

63011
63072

64 1260 063011 4
64 1260 063072 5

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.
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