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Divosan Extra
Vysoce účinný dezinfekční prostředek na povrchy, na bázi KAS

Popis
Divosan Extra je vysoce účinný prostředek na konečnou dezinfekci, který byl
speciálně vyvinutý na dezinfekci povrchů v potravinářském, nápojovém
a mlékárenském průmyslu.
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Klíčové vlastnosti
Divosan Extra je vysoce koncentrovaný dezinfekční prostředek na bázi
kvarterních ammoniových sloučenin (KAS). Je účinný vůči většině vegetativních
forem mikroorganismů včetně grampozitivních a gramnegativních bakterií
a kvasinek.
Divosan Extra se doporučuje především na dezinfekci povrchů zařízení.
Aplikuje se na předem očištěné a opláchnuté povrchy. Může se použít
na dezinfekci podlah, stěn, náčiní a zařízení na přípravu potravin při výrobě
a zpracování masa, drůbeže, v mlékárnách a v ostatních provozech
na zpracování a přípravu potravin.
Divosan Extra lze aplikovat manuálně, ponořením, postřikem nebo mlžením.

Výhody
• Koncentrovaný prostředek
• Speciální složení pro potravinářský průmysl
• Nezanechává skvrny, používá se i na povrchy přicházející do styku
s potravinami
• Vhodný pro měkkou i tvrdou vodu

Návod k použití
Divosan Extra se používá dle druhu aplikace v koncetraci 0,25 – 1,0% obj.
Kontaktní doba by měla být nejméně 5 minut. Ošetřené povrchy důkladně
opláchněte vodou. Optimální použití a dávkování stanoví na místě odborný
poradce Diversey.

Technické údaje
Vzhled
čirá, bezbarvá kapalina
Relativní hustota při 20ºC
1.00
pH (1% roztok při 20ºC)
9.3
CHSK
390 gO2/kg
Obsah dusíku (N)
6 g/kg
Obsah fosforu (P)
žádný
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat
za specifikaci.
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Bezpečná manipulace a skladování
Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní podmínky. Další
údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici
na stránkách www.johnsondiversey.cz/apps/msds.

Kompatibilita prostředku
Divosan Extra lze aplikovat při dodržení návodu k použití na povrchy, které
se běžně vyskytují v potravinářském průmyslu. Po provedené dezinfekci je vždy
třeba důkladně opláchnout povrch vodou.
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Mikrobiologická data
Divosan Extra vyhovuje EN1276 v koncentraci 0,25% (objem.) v tvrdé vodě (300ppm jako CaCO3), při slabém
znečištění (0,3g/l hovězího albuminu), kontaktní době 5 minut při 20°C.
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