FB 1000
Silně kyselý čisticí přípravek
(technický list)

Použití

Silně kyselý, nízce pěnivý produkt na bázi kyseliny fosforečné a glykolové. Pouze pro
profesionální použití. Velmi účinně rozpouští bílkovinné usazeniny, odstraňuje vodní kámen
a usazeniny v cirkulačních systémech CIP, myčkách v potravinářských provozech. Používá se
na odvápnění velkých kávovarů, solanek. Možnost použití jak pro ruční tak strojové mytí.
Teplá voda zvyšuje čisticí účinek. Po aplikaci omyjte povrchy, které přicházejí do styku s
potravinami dostatečným množstvím čisté vody.

Ředění

Odvápnění potrubí v systémech CIP: 0,5 - 3%,
Při použití teplé vody do 45 °C dávkujte 0,5 - 1% roztok.
Odvápnění v profesionálních myčkách (restaurace): 4%
Velké kávovary: 40ml na 1 litr vody
Solanky: 5% ve studené vodě
Mycí podlahové stroje: 5%
Ultrazvukové myčky: 1 - 2% v závislosti na znečištění

Účinná složka

Směs kyselin orthofosforečné, citronové, glykolové a příměsí.

Hodnota pH

0,3

Skladování

Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Teplota skladování nesmí klesnout pod bod mrazu a
nesmí dojít k přehřátí produktu. Směs nesmí být skladována pod přímým slunečním zářením,
ani u zdrojů tepla. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici
prostředky pro první pomoc, zejména pro ošetření očí. Skladovat mimo dosah dětí a ne
v blízkosti potravin. Neskladovat spolu se silnými zásadami, silnými oxidačními a redukčními
činidly.

Bezpečnostní
pokyny
Nebezpečí

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S
KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/ osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Před použitím čtěte přiložené
pokyny.
Zkušební zprávy
Standardní balení

6 kg

Dodavatel
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