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MULTI-CLEAN
Ontsmettingsvloeistof op alcoholbasis.

Fysisch aspect  :     
pH           :
Vlampunt  :
Dichtheid  : 

Blanke vloeistof
ca. 6,5
15 °C
0,85 kg/l

Multi-Clean wordt onverdunt gebruikt op vooraf grondig gereinigde oppervlakken, aanbrengen door 
middel van een spray en laten drogen.
Multi-Clean is geschikt voor einddesinfectie maar kan ook gebruikt worden voor snelle, tussentijdse 
behandeling om een goede hygiënestandaard te behouden.
Multi-Clean heeft een bactericide werking bij onverdund gebruik op oppervlakken met een contacttijd van 
5 minuten.

Doos à 2 cans à 5 ltr.

Multi-Clean laat geen smaak of geur achter op het oppervlak en het oppervlak hoeft niet gespoeld te worden. 
Multi-Clean is geschikt voor het desinfecteren van o.a. tafels, werkbladen, apparatuur, alcoholbestendige 
transportbanden, snijplanken, toonbanken in supermarkten en slagerijen.
Het product reageert zeer snel en verdampt op natuurlijke manier.
Gebruik in PT04 (Biocide voor de voedingsmiddelen industrie)  
Toelatingsnummer NL: 14393N
Samenstelling: volgens reglementering (EU) 528/2012: 80,0% ethanol (CAS no.: 64-17-5).

Bewaar op een brandveilige plaats. Bewaar enkel in de originele verpakking op een koele, geventileerde plaats.

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.

Multi-Clean wordt gebruikt ter bestrijding van bacteriën en gisten op plaatsen waar eet-en 
drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, op oppervlakken die in contact kunnen komen 
met voedingsmiddelen.
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