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Živilski izdelki

Uporaba:
V živilskih obratih, restavracijah, okrepčevalnicah, barih,
mesnih/perutninskih/živilskih predelovalnih obratih,
mesnih/perutninskih proizvodnih zavodih, mlekarnah,
kmetijah, perutninskih farmah in pitališčih prašičev. Ta
proizvod se lahko uporablja zunaj živilskega področja za
razkuževanje naslednjih, nenaravnih, trdih, neporoznih
oblog: stene, tla, umivalniki, mizne plošče, blagajne, pulti,
naprave, mize, stoli, klopi, telefoni in omare. Predelovalni
obrati mesa/perutnine/živil: Ne uporabljajte za površine, ki
prihajajo v stik z živili. Pred uporabo tega proizvoda morate
iz prostora odstraniti ali skrbno zaščititi živila in ovojnino
živil. Po uporabi proizvoda je treba vse površine na
območju uporabe temeljito sprati s pitno vodo. Ta proizvod
se lahko uporablja na proizvodnem področju za
neprehrambene izdelke, na področjih, v katerih se ne
predeluje in/ali v zunanjih področjih brez izpiranja.
Restavracije, okrepčevalnice, bari: Pri naslednjih
površinah, ki pridejo v stik z živili, za izpiranje uporabljajte
pitno vodo: pult, meze, piknik mize, naprave in/ali površine
štedilnika. Proizvod se ne sme uporabljati za razkuževanje
ali čiščenje kuhinjskih pripomočkov, steklene posode,
krožnikov in kuhalnikov. Alkildimetilbenzil amonijev klorid:
23,77 g/l. Alkildimetiletilbenzil amonijev klorid: 23,77 g/l.
<5% neionske površinsko aktivne snovi, EDTA in njene
soli, kationske površinsko aktivne snovi
Priprava in uporaba razredčin:
5 litrom vode vmešajte 1,6 % ali 80 ml D-125. (1:64).
Odstranite grobo umazanijo ali nesnago. Močno umazane
dele je treba najprej očistiti. Raztopino pustite 10 minut
učinkovati na vseh namočenih površinah. Pustite, da se
posuši na zraku. Pri vsakem čiščenju uporabite novo
raztopino.
Shranjevanje in odstranjevanje
Ne hranite na mestu samem. Izogibajte se odstopanju in
učinkovanju na stene. Tekoči koncentrat. Skladiščiti v
zaprtih originalnih embalažah na hladnem, temnem
prostoru, kjer ni zmrzali. Uporabnost pri skladiščeni
neodprti embalaži je dvanajst mesecev. Če proizvod
zamrzne, ga pri sobni temperaturi odtalite in rahlo
pretresite, da ponovno vzpostavite mešanico posameznih
sestavnih delov. Skladiščite v zaprtih prostorih na mestih,
kjer lahko preprečite vplivanje drugih bioloških izdelkov,
gnojil, živil in krme. Zaprti skladiščni prostori morajo biti
otrokom nedostopni. Med skladiščenjem ali
odstranjevanjem ne onesnažite vode, živil ali krme.
Tekočin, ki vsebujejo ta proizvod, ne zlivajte v jezera,
potoke, ribnike, izlive rek, oceane in druge vode.
Tekočine, ki vsebujejo ta proizvod, ne zlivajte v
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kanalizacijo, brez da bi o tem najprej obvestili pristojni
organ za odstranjevanje odplak. Praznih posod ne
uporabljajte ponovno.
Učinkovitost:
Učinkovitost je bila pri običajnih organizmih ponazorjena s
5 % organskim talnim onesnaženjem s 400 PPM vode, ki
vsebuje kalcij, razen, če je na nalepki navedeno drugače.
Najpomembnejši organizmi, na katere učinkuje
proizvod*:
Streptococcus pyogenes, Campylobacter jejuni, Bacillus
cereus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica,
Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli strain 0157:H7, HIV-1 (AIDS
Virus), Trichophyton mentagrophytes (patogene
kvasovke), *V 98 % talni obremenitvi in 791 ppm vode, ki
vsebuje apnenec, je bila v desetih minutah ponazorjena
učinkovitost proti stafilokokom, ki jih povzročajo aureus in
obolenja s salmonelo.
Vrste proizvodov (PT): 04

Draži oči. Hraniti
izven dosega otrok.
Če pride v oči, takoj
izpirati z obilo vode in
poiskati zdravniško
pomoč. Vsebina in
embalaža morata biti
Dražilno varno odstranjeni. Če
pride do zaužitja, takoj poiskati
zdravniško pomoč in pokazati
embalažo ali etiketo.
Microgen-Europe B.V.,
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