
Prodax
savas ipari tisztítószer
termékismertető és használati utasítás

► sósavat nem tartalmaz

► eltávolítja a lerakódott szennyeződéseket

► zsír- és vízkőlerakódás együttes jelenléte esetén használható

Milyen célra használhatod a Prodax-ot?
Vizes helyiségek tisztítására, vízkőoldásra, kézi-gépi fel-, lemosásra, lúgos tisztítószerek  

semlegesítésére, mészkő, márvány felületek tisztítására kizárólag 1:1000 arányú higításban.

Milyen területen használhatod a Prodax-ot?
► Vendéglátóipari területen

► Közétkeztetési területen

► Élelmiszer-ipari területen

► Italgyártás területén

► Ételgyártás területen

► Intézményi területen
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Prodax
savas ipari tisztítószer
termékismertető és használati utasítás

Melyik technológiánál, milyen feltételekkel  
alkalmazhatod a Prodax-ot?

► Vízkőoldásnál:
Behatási idő:                Koncentráció:

1 perc töményen

► Kézi felmosásnál:
Behatási idő: Koncentráció:

1 perc 1%- 10% (100 ml – 1000 ml / 10 L víz)

► Gépi felmosásnál:
Behatási idő: Koncentráció:

- 0,5% - 2% (50 ml -200 ml /10 L víz)

► Lúgos tisztítószerek semlegesítésnél:
Behatási idő: Koncentráció:

- 0,1% - 0,5% (10 ml – 50 ml / 10 L víz)

► Kézi lemosásnál: 
Behatási idő: Koncentráció:

1 perc 1% - 10% (100 ml – 1000 ml / 10 L víz)
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► Gépi lemosásnál: 
Behatási idő: Koncentráció:

- 0,5%- 2% (50 ml-200 ml / 10 L víz)

Hogyan használd a Prodax-ot?
► Higítsd be a terméket az alkalmazott technológiához tartozó előírás szerint,

► várd meg az előírt behatási időt,

!   majd, ha a technológia megkívánja, öblítsd le vízzel a felületről.

Mire figyelj a Prodax használata közben, hogy a munkavégzés ne  
veszélyeztesse az egészségedet?
A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. Kerüld a termék szembejutását, bőrre  

kerülését, valamint permetének belégzését. A készítmény kézi adagolásánál használj szemvédőt és  

gumikesztyűt. Mindig jól szellőző helyen használd. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem  

szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. 

A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.
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Mennyi ideig őrzi meg minőségét a Prodax?
Hűvös, jól szellőző helyen, eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól lezárva,

szakszerűen tárolva 2 évig.

Milyen engedélyekkel rendelkezik a Prodax?
► ÁNTSZ 10.410 / 2000

► OKBI 464 / 2000 

► OÉTI 3604-9 / 2002

Milyen kiszerelésekben kapható a Prodax?
► 1 literes Industrial strapabíró után-tölthető ipari kiszerelésben

► 22 literes Economic visszaváltható környezetbarát kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel legjobban a Prodax-ot?
► pH értéke: 0-1

► színe: sárgás

► illata: illatmentes

Honnan töltheted le a Prodax legfrissebb biztonsági adatlapját?
A http://adatlapok.cleancenter.hu oldalról.
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