
Technický list
CLEAMEN 610 Pěnivý alkalický čistič

Obsah: 24 kg, 200 kg Kód výrobku: VC610240099, VC610925099

Popis výrobku:
Vysoce alkalický koncentrovaný čistící pěnový prostředek bez dezinfekce, který se vyznačuje velmi dobrou
čistící schopností. Obsahuje louhy, tenzidy, zpěňovací a komplexotvorné látky. Je bez zápachu, dá se úplně
oplachovat a nezanechává žádné usazeniny. Je vhodný jak pro ruční mytí tak i pro napěňovací zařízení a pro
automatické čistící systémy. Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých
výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím. Velmi
dobře se osvědčil při generálním i pravidelném úklidu bazénů a jejich okolí. Spolehlivě odstraňuje nečistoty i
z velmi zašpiněných podlah.

Návod k použití:
Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím.
Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.
Pracovní roztok: 2 – 5 %.

Oblast použití Koncentrace Doba působení
Doporučená

teplota
Mlékárenský průmysl: plnící zařízení,
vnější stěny tanků, podlahy

3,5 – 5,0 % 15 – 30 min. 40 – 70 ºC

Masný průmysl: pracovní plochy,
technologická zařízení, podlahy

3,5 – 5,0 % 15 – 30 min 40 – 70 ºC

Pivovary, nápojový a konzervárenský
průmysl: plnící zařízení, pracovní plochy,
dopravní pásy, podlahy

3,5 – 5,0 % 15 – 30 min 40 – 70 ºC

Rybí průmysl:  pracovní prostory,
filetovací stoly, chladící zařízení, podlahy

3,5 – 5,0 % 15 – 30 min 40 – 70 ºC

Wellness: bazény (generální úklid), okolí
bazénů (generální a pravidelný úklid),
znečištěné podlahy

50 – 100 %
(generální

úklid)  3 – 5
%

(pravidelný úklid)

podle potřeby 20 – 50 ºC

Všeobecně: silně znečištěné a mastné
podlahy v různých oblastech

3 – 10,0 % podle potřeby 20 – 50 ºC

Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Tekutina
Barva: Bezbarvá
pH: 14
Zápach: Charakteristický

Údaje o nebezpečnosti:
NEBEZPEČÍ. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H302: Zdraví škodlivý při požití.



Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle /
obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte
ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

Balení: 24 kg – 24 kusů na paletě
       200 kg – 2 kusy na paletě

Výrobce:
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz


