Diverclean System

Divoquat Forte
Dezinfekční prostředek na bázi QAC

Použití:
Divoquat Forte je dezinfekční prostředek s čistícím účinkem na bázi
kvarterních amoniových sloučenin. Divoquat Forte spolehlivě ničí široké
spektrum mikroorganismů. Jeho účinek je dlouhodobý. V aplikační
koncentraci od 0,1% usmrcuje kvasinky, bakterie škodlivé v pivovarství,
salmonely a koliformní bakterie. Divoquat Forte obsahuje povrchově aktivní
látky, které umožňují penetraci i do nejjemnějších pórů a trhlinek. Proto lze
sanitovat i hrubé a drsné plochy. Sanitace se doporučuje provádět na
předem očištěných površích. Divoquat Forte pění.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:
pH (1% roztok): cca 9
Hustota (20oC): cca 1 g/cm3
Vzhled: bezbarvá kapalina

Složení:
kvarterní amoniové sloučeniny 15 - <30%, uhličitan sodný 1- <5%, sodná
sůl EDTA <1%

Bezpečnost práce:
Žíravý. R34: Způsobuje poleptání. R22: Zdraví škodlivý při požití.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím
vody. S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc (předložte etiketu). S36/37/39: Používejte vhodný
ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály:
Při dodržení návodu k použití (koncentrace, teplota, doba působení)
se může Divoquat Forte aplikovat na všechny materiály běžně používané
v potravinářském průmyslu.

Skladování:
Skladujte v původních obalech.

Balení:
Kanystr, sud. Obaly po vyprázdnění vymyjte důkladně vodou. Obaly jsou
vyrobeny z materiálu vhodného k recyklaci.
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Divoquat Forte
Návod k použití:
Oblast použití

Koncentrace
(%)

Teplota
(°C)

Doba působení
(min)

Sanitace ponořením,
stacionární

0,1 - 0,3

za studena

20 - 60

Sanitace postřikem

0,1 - 0,3

za studena

20 - 60

Sanitace silně znečištěných
povrchů

0,3 - 0,8

za studena

30 - 240

Při teplotách pod 10°C je třeba prodloužit dobu působení sanitačních roztoků, např. přes noc. Ošetřené
plochy, které přicházejí do styku s potravinami je třeba před použitím dokonale opláchnout pitnou vodou.
Nemíchejte s jinými prostředky. Optimální použití a dávkování stanoví na místě odborný poradce
DiverseyLever.

Stanovení aplikační koncentrace:
Koncentrace aplikačního roztoku se s dostatečnou přesností stanoví indikátorovým papírkem
„Divoquat Forte“.
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