Dentin
Produktinformationen er gældende for produktet i den anbefalede brugsopløsning. Ønskes information
om det koncentrerede produkt henvises til MSDS.

PRODUKTTYPE

Desinfektionsmiddel

BRUGSANVISNING OG DOSERING

ANVENDELSE

DENTIN er et kombineret rengørings- og
desinfektionsmiddel, der anvendes ved regelmæssig
rengøring og desinfektion af alle vaskbare overflader.
Specielt velegnet til rengøring og desinfektion af
skyllerum, baderum, toiletter, køkkener samt på alle
overflader, der tåler vand.

Til almindelig rengøring: 5-7 ml til 1 liter vand.

EGENSKABER

DENTIN fjerner effektivt almindeligt forekommende
typer snavs. Bredspektret desinfektionsmiddel med
virkning over for de fleste typer bakterier, gær og
skimmel.
Rengør, desinficerer, fjerner lugt og hindrer forrådnelse
og slimdannelse. Hvis produktet anvendes til
desinfektion, skal dette ske som en særskilt
arbejdsproces efter forudgående rengøring med
efterfølgende afskylning.
Uanset om produktet anvendes som rengørings- eller
desinfektionsmiddel, skal flader, der kommer i kontakt
med kød og kødvarer, efterskylles grundigt med vand.
Produktet virker baktericidt.

OPBEVARING

Til desinfektion: 8-12ml til 1 liter vand.
Virkningstid ved desinfektion: 5 min. - 1 time.
Grundig forudgående rengøring øger
desinfektionseffekten betydeligt.
Dosering og virkningstid afhænger af vandets
hårdhed, opgavens art samt besmudsningsgrad.
Efter desinfektion skal alle overflader, der
kommer i kontakt med fødevarer, afskylles med
rent drikkevand.

PRODUKTDATA
Farve

Farveløst

Tilstandsform
Lugt
Vægtfylde

Væske.
Kemisk.
1,00 kg/l.

pH

I leveringstilstand
I vandig opløsning

~7,0
1%

--¨8,0

Opbevares i tætlukket originalemballage. Må ikke
opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer.
Opbevaringstemperatur:

0 - 25 °C

Holdbarhed: 36 måneder.

GODKENDELSE

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen
under journalnummer 581.1520-0062
Kun til erhvervsmæssig brug

SIKKERHED

Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for oplysninger
om sikkerhedsforhold, håndtering og transport af
produktet.

MILJØFORHOLD

Produktet er giftig for organismer, der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Produktet forventes at være biologisk nedbrydeligt.
Produktet er vandopløseligt og kan spredes i
vandmiljøet.

BORTSKAFFELSE

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.
Læs altid mærkningen og
produktoplysningerne før anvendelse.

Emballagen må ikke genbruges.
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