KORING 761-7
Vodní odmašťovací, mycí a dezinfekční prostředek
Na velmi silné znečištění, jako jsou krbová skla, grily a kuchyňská mastnota
Určení:
KORING 761-7 je nažloutlá, biologicky odbouratelná, s vodou mísitelná kapalina. Jedná se o alkalický vodní
čisticí, odmašťovací a dezinfekční prostředek, který nemá potlačenu pěnivost odpěňovačem. Prostředek slouží
k mytí a odmašťování povrchů znečištěných širokým spektrem mastných nečistot. Ty chemicky rozkládá
a emulguje. Současně prostředek ničí narostlou mikrobiální kontaminaci. Lze jej použít i na mytí potravinářských
zařízení, ale pak musí být z umytého povrchu dobře opláchnut. Samotná kapalina není určena pro styk
s potravinami. Prostředek není vhodný na slitiny hliníku, některé plasty (např. polystyren) a při opakovaném nebo
dlouhodobém působení může poškozovat některé barvy. Prostředek lze používat jak pro ruční, tak strojní čištění.
Aplikace:
Nastříkat, nebo jiným vhodným způsobem nanést, na znečištěný povrch a při pokojové teplotě ponechat
zhruba 5 minut působit. Pak umýt čistou vodou, dokud pění a jsou vidět šmouhy.
V případě, že povrch i nadále zůstává nedočištěný, postup opakovat.
Pro dezinfekci při 20°C postačí, aby byl prostředek v kontaktu s kontaminovaným povrchem 5 minut.
Upozornění:
Prostředek KORING 761-7 je žíravý – obsahuje hydroxid sodný. Proto ruce chráníme gumovými rukavicemi,
oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství
čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka promýt čistou vodou a vyhledat lékaře. Pokud dojde k potřísnění
pokožky, umýt ji vodou a ošetřit reparačním krémem.
Prostředek není určen na savé povrchy a na slitiny hliníku. Jeho použití na plastech a na výrobcích
ošetřených barvou je zapotřebí předem odzkoušet. Některé barvy poškozuje.
Nepřelévat do a neskladovat v PET obalech!
Účinné látky:
Směs biologicky odbouratelných povrchově aktivních látek a hydroxid sodný.
Balení:
Prostředek se dodává v 25 l, 50 l plastových sudech, ve 200 l barelech a v 1 m3 IBC kontejnerech. Po dohodě se
zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.
Skladování:
Skladujeme v PE plastových nebo kovových nádobách. Skladovací teplota 4 – 40°C.
Likvidace:
Vypotřebovanou lázeň prostředku KORING 761-7 shromažďujeme a předáme organizaci oprávněné ze zákona pro
likvidaci nebezpečných odpadů. Neznečištěný prostředek je možné likvidovat na neutralizační stanici.
Exspirace:
12 měsíců v uzavřeném obalu.
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