
 
 
 

   

 
Dodavatel: 
CORMEN s.r.o. IČ: 255 47 593 tel.: +420 565 400 300 
Průmyslová 1420 DIČ: CZ 255 47 593 e-mail: info@cormen.cz 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem banka: 27-3946650227 / 0100 www.cormen.cz 

Technický list ISO 9001, ISO 14001 

Název produktu:   
Cleamen 690 
 
Čisticí produkt s dezinfekčním účinkem 
 
Popis výrobku:  
Produkt Cleamen 690 je čisticí produkt s dezinfekčním účinkem určený k používání v celém potravinářském 
průmyslu.  
 

Kód a objem produktu: VC690200099, 20 kg 
 

Vlastnosti:   

Cleamen 690 se vyznačuje biocidním účinkem. Je určený k manuálnímu a pěnovému čištění a dezinfekci.  
Složení: dle regulí (EU) 528/2012: 46 g/l benzalkonium chlorid (alkyldimetylbenzylamonium chlorid) (CAS: 
68424-85-1). Kategorie uživatelů: PT4 – Dezinfekční prostředek v oblasti potravin a krmiv. Koncentrovaný 
vodní roztok. Pouze pro profesionální použití.  
 

Návod k použití: 
Opláchněte povrch před a po každém použití produktu. Užitná koncentrace: 1% roztok. (Produkt aplikujte 
sprejem, zpěňovačem, manuálně nebo ponořením. Kontaktní čas: minimálně 15 min. Povrch musí být 
opláchnut po aplikaci produktu. 
 

Specifikace – Fyzikální a chemické vlastnosti: 
Skupenství:  kapalné 
Barva:   bezbarvý  
pH:   přibližně 7.5 (100 % nebo 1 %) 
Bod tuhnutí (mrazu): -10 oC 
Hustota:  přibližně 1 kg/l 
Rozpustnost ve vodě: 100 % 
 

Skladování a likvidace:  
Uchovávejte pouze v originálním balení v chladném a dobře ventilovaném místě. Uchovávejte nádobu 
uzavřenou, pokud produkt právě nepoužíváte. Likvidujte bezpečně v souladu s místními předpisy. Odstraňte 
nepoužité zbytky produktu a obal do nebezpečného odpadu nebo zlikvidujte na speciálních místech na odpad, 
jako sběrný dvůr. Znovu používání obalu je zakázáno. Nelijte zbytky produktu do odpadu nebo tekoucích vod. 

 
Bezpečnostní pokyny pro uživatele: 
Vyhněte se kontaktu kyseliny se zásadou. Vždy otestujte produkt nejprve na malé části povrchu.  
Poraďte se s prodejci Cormen s.r.o. ohledně vhodného programu čištění a dezinfekce, který je upraven dle 
kontaminace a specifických podmínek společnosti. Před použitím si vždy přečtete bezpečnostní list. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
 
datum aktualizace: 25. 6. 2019  


