Brukerinformasjon

ØJ BAKTERIEFJERNER
FLYTENDE DESINFISERENDE MIDDEL
ØJ Bakteriefjerner er et flytende, gjennomsiktig desinfiserende middel som
er biologisk lett nedbrytbart. Middelet dreper bakterier og sopp og inneholder klor,alkalier,formalin eller fenol. Det er luktfritt og lukthemmende
og er skånsom mot material og miljø.
ØJ Bakteriefjerner forandrer det osmotiske trykket (overflatespenningen)hos
bakterien. Det hindrer bakterienes celledeling, og bakteriene dør.
Sammensetning: Amfotært tensid <10%.

Bruksområder:

pH i løsning: 7,7 +/- 0,3

Ferskvaredisker-, fryse- og kjølerom etc i
daglivarebutikker og i næringsmiddelindustrien.
For dypp- og overflatedesinfisering.
Desinfisering av rør, slanger og containere.
Kjøkken & Husholdning.
Baderom & WC.

Skummeevne: lavt
Løselighet: I vann

BAKTERIEFJERNER
dreper bakterier og
sopp, f.eks.
salmonella,
legionella, sopp
og mugg. Luktfri og
lukthemmende.

Viskositet: Som vann
Reaktivitet: Stabil. Ikke reaktivt.
Desinfiseringsevne: Fjerner salmonellabakterier,
legionellabakterier,gjær- og muggsopp m.m.

Desinfiserer:

Lagring:

Salmonellabakterier,legionella,
gjær- og muggsopp.

Anbefalt oppbevaringstemperatur: +0 - +300C.
Kontrolleres ved bruk etter 3 år.Ikkesollys.

Bruksanvisning:

Holdbarhet:

Rengjør først det som skal desinfiseres.
Bland 1 del konsentrat med 9 deler vann og
Bakteriefjerner er klar til å brukes.
Vianbefaler at Bakteriefjerner virker i min. 15
minutter. Etterskylling ved næringsmiddelapplikasjoner.

Minimum 3 år.

Effektiviteten er testet etter kriterier for
desinfeksjonsmiddel.

25 liters plastkanner

OBS!

Produktet er biologisk lett nedbrytbart. Ikke
spesialavfall.

Produktet kan fryses og tines uten at
egenskapene forringes.

Pakning:
5 liters plastkanner.

Miljø
Produktet er
biologisk lett
nedbrytbart.

Helse
Produktet er ikke
helsefarlig og
inneholder ingen
merkepliktige
ingredienser.
Passer derfor
utmerket t i l f.eks.
næringsmiddelindustrien.

Miljø:

Dersom Bakteriefjerner blandes med andre
rengjøringsmiddel, ødelegges de desinfiserende
egenskapene.

Egenskaper:
pH i konsentrat: 8,0 +/- 0,3

Sikkerhetsforhold:
Produktet er ikke klassifisert som helse-, miljøeller brannfarlig og inneholder ikke stoffer med
hygienisk grenseverdi. Unngå kontakt med øye
og slimhinner.

Produktet er biologisk lett nedbrytbart.
Materialpåvirkning: Kan anvendes på overflater
og gjenstander som kan tørkes med våt klut. F.eks
materialer som aluminium, plast, gummi, metall og
tre.

Erklæring:
Dette produktet er merket i.h.h.t. og registrert av
TKVDN.
TeknTieskktPPrroodduukkttbbllaadd
ID0052
ID0052

Øvre

Flatåsv.

16

-

7079

Flatåsen

Telefon 72 59 51 00 - Telefax 72 59 51 01

e-mail: firmapost@owre-johnsen.no www.owre-johnsen.no

