DEPROS FF
Dezinfekční prostředek
Použití:
DEPROS FF je dezinfekční prostředek na bázi kvartérních amoniových sloučenin a
glutaraldehydu. Je určen především k dezinfekci prostorů v zemědělství a potravinářském
průmyslu. DEPROS FF spolehlivě ničí široké spektrum bakterií , plísní,virů..
Fyzikálně-chemické vlastnosti:
pH (1 % roztok): cca 5,25
Hustota (20°C): cca 1g /cm3
Vzhled: nažloutlá kapalina
Složení:
kvartérní amoniové sloučeniny, aldehydy, glykoly
Vliv na povrchy a konstrukční materiály:
Při dodržení návodu k použití nenarušuje DEPROS FF konstrukční materiály běžně
používané v potravinářském průmyslu.
Návod k použití:
DEPROS FF se dodává v aplikační koncentraci. K vytvoření mlhy se používá vhodný
rozprašovací přístroj. Aby se vytvořila optimální velikost kapiček mlhy, měly by mít
rozprašovací trysky průměr 0,8 mm. Doporučené dávkování je 2- 4 l DEPROS FF /1000m3
sanitovaného prostoru (lze doplnit vodou dle obsahu zásobníku rozprašovacího přístroje).
Doba působení by měla být 4 – 8 hodin. Ke stabilizaci mlhy je třeba eliminovat proudění
vzduchu. Aerosol kondenzuje na vodorovných plochách a vytváří tenký film kapek.
Potraviny, elektronická zařízení a materiály citlivé na vlhkost musí být zakryty. Předměty a
zařízení, které přicházejí do styku s potravinami se musí před použitím dokonale opláchnout
pitnou vodou.Je možno použít jako plošnou dezinfekci postřikem za studena v koncentraci
0,5 – 3%. Přípravek se nesmí používat za přítomnosti zvířat a při použití v potravinářství je
nutno dostatečně opláchnout pitnou vodou plochy přicházející do styku s potravinami(2 l/m2).
Bezpečnost práce:
Při zasažení očí důkladně vyplachujte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a předložte etiketu.
Skladování:
Skladujte v původních obalech, při teplotě nad –5°C. Nemíchejte s jinými prostředky,
odebraný prostředek nevraceje do obalu. Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením.
Expirační doba je 12 měsíců.
Balení:
Kanystr 20 kg,200 kg. Obaly po vyprázdnění důkladně vymyjte vodou. Kanystry a sudy
včetně uzávěrů jsou vyrobeny z polyethylenu (PE) vhodného k recyklaci.
Výroba a distribuce: PALMAX s.r.o. Korytná 33, 687 52
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