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Tulpe Detersan

:

Kõvade pindade pesemisvahend – desinfektsioonivahend.
Tulpe Detersan on pesuvahend ja samal ajal desinfektsioonivahend, mis on mõeldud kasutamiseks kõigis
toiduainete tootmistes, avalikes meditsiiniasutustes ja muudes avalikes kohtades.
Tulpe Detersan võib kasutada toiduainete tootmises kõigil pindadel. Koostises sisalduvad ühendid muudavad selle
toote väga tõhusaks laia mikroorganismide spektri vastu mis tahes karedusega vee puhul.

Tulpe Detersan:


Üks vahend nii pesuks kui desinfektsiooniks;



lagundab rasvu ja kõrbenud mustust;



on tõhus laia spektri mikroorganismide vastu, parandab hügieenilist ohutust;



tõhus igasuguse karedusega vees.

Toote koostis
Esitatakse ohutusandmete lehtedel.

Kasutusjuhised
Pesu ja desinfektsioon. Kasutatav kontsentratsioon 2,0% (80 ml 4 liitri sooja vee kohta). Eemaldage toidujäägid.
Kandke lahus lapi või harjaga. Jätke 5-15 minutiks. Loputage toiduga kokkupuutuvad pinnad puhta veega, laske
kuivada. Lahuse valmistamiseks võib kasutada spetsiaalset doseerimissüsteemi, et kontrollida tarbimist.
Üldpesu ja desinfitseerimine. Kasutatav kontsentratsioon on 2,0 - 4,0% (20-40 ml 1 l sooja vee kohta). Eemaldage
toidujäägid. Kandke lahus lapi, harja või madalrõhu puhastusseadmega. Jätke 5-15 minutiks. Loputage toiduga
kokkupuutuvad pinnad puhta veega, laske kuivada. Tugevalt määrdunud kohtades peske pindu kõigepealt
kasutades Tulpe Detersan‘i.
Nõudepesu ja desinfektsioon. Kasutatav kontsentratsioon on 2,0 % (80 ml 4 l sooja vee kohta). Eemaldage
toidujäägid. Kastke nõud valmistatud lahusesse, jätke 5-15 minutiks. Loputage korralikult puhta veega, laske
kuivada.
Märkus: Nimetatud kontsentratsiooniga lahused on alumiiniumpindadele ohutud.

Ohutu kasutamise alane teave
Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida hermeetiliselt suletud
originaalpakendis, vältida otsest päikesevalgust ja järske temperatuurireẑiimi muutusi. Säilitada temperatuuril mitte
alla 0°C ja üle +35°. Soovitatavate kasutustingimuste järgimisel sobib Tulpe Detersan kasutamiseks kõigil köögis
olevatel pindadel.

Füüsikalised ja keemilised omadused
Agregaatolek

Vedelik

Värvus

Läbipaistev, punane

Lõhn
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pH, 100 %, 20-25°C

10,5 – 11,0

Suhteline tihedus, gr/cm3, 20°C

1,02 – 1,05

Säilivusaeg
2 aastat alates valmistamiskuupäevast.
Uuringud viidi läbi LST EN 1650:2008 ja LST EN 1276:2010 meetodite abil.
Tingimustel, et Tulpe Detersan lahuse kontsentratsioon on 2%, on temperatuur võrdne 20 ° C ja puhtuse
tingimused ei ole täidetud, kui toimimisaeg on 5 minutit, siis lahus: omab aktiivset bakteritsiidset toimet (S.aureus,
P.aeruginosa, E.coli, E.hirae) ja kui toimimisaeg on 15 minutit, siis lahus: omab aktiivset fungitsiidset toimet (C.
albicans).
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