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Toepassingsgebied

Verpakking

Toepassing

Eigenschappen

CYNDET CL

Niet schuimend, gechloreerd, alkalisch middel voor het reinigen, desodoriseren, bleken en 
glansherstellen van installaties in één handeling. 
Veilig voor: roestvast staal, keramische tegels, plastics, porselein, rubber en beton. Tast 
aluminium aan.

IBC à 1125 kg
Polydrum à 200 kg
Polycontainer à 25 kg

Fysisch aspect
pH bij 5% bij volume in water  
Geur
Oplosbaarheid in water 

: licht-gele vloeistof
: 13,5± 0,5
: chloor
: volledig

Veiligheid

Reinigen - desodoriseren - glansherstellen

-CYNDET CL is speciaal ontwikkeld voor het  verwijderen van proteïneresten en 

organische vervuilingen, zoals visolie, vruchtensappen en zetmeel.

-Reinigen en blank maken van rubbertransportbanden.

-CYNDET CL is bijzonder geschikt voor het gebruik in sproei-installaties, circulatiesystemen, 

sproei(was)-machines, vaatwas machines of handmatige reiniging. 

-Speciaal product voor reiniging van kratten in de bandwasmachines voor de 

voedingsmiddelenindustrie.

-Fosfaatvrij.

Sproei(was)machines
0,1 - 0,5% van het watervolume. Temperatuur: 21 - 60˚C.
NASPOELEN MET WATER.

dompelsystemen en handmatig gebruik: 
2 - 10% van het watervolume. Temperatuur: 21 - 60˚C.
Tijdsduur: ca. 20 minuten (afhankelijk van de vervuiling). NASPOELEN MET WATER.

Circulatiesystemen: 
1. Apparatuur voorspoelen met water. Temp.: 40 - 50˚C.  
2. Circuleer een oplossing CYNDET CL, concentratie 0,1 - 0,5% van het watervolume. Temp.: 20 - 60˚C. 
3. Spoel na met schoon water.

Indien desinfectie wenselijk is, dient dit te geschieden met een onzer toegelaten desinfectantia. 
(Documentatie is op aanvraag verkrijgbaar).

CYNDET CL niet toevoegen aan ammoniahoudende of zure reinigingsmiddelen. 
CYNDET CL-oplossingen direct na bereiding gebruiken. 
CYNDET CL is chloorhoudend en daardoor beperkt houdbaar.

Attentie! 
Het onverdunde product veroorzaakt ernstige brandwonden. 
Niet mengen met andere chemicaliën !.

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.

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


