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BIOTEX

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
TISZTÍTÓ ÉS FELÚJÍTÓ ANYAG

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A BIOTEX egy speciális, nem éghető, nem korrozív és
nem mérgező, biológiailag lebomló mosószereket
tartalmazó termék, amelyet ipari és állati

• Gyors penetrációs hatás, elemeire bontja
és eltávolítja a legmakacsabb zsíros,
olajos, kormos lerakodásokat.
• Korróziógátló adalékot tartalmaz.
• Nem gyúlékony, nem éghető.
• Nem tartalmaz maró vegyületeket (pH
11-12).
• Számos felhasználási terület: gép- és
élelmiszeripar
• Sokrétű alkalmazás: fém-, festett
felületek, kézi- és présszerszámok
(műanyag, gumi) stb. tisztítása.
• Használható pl. csarnokok, épületek
padlózatának tisztítására (gépi mosás).
• Nem mérgező és biztonságosan
használható a konyhában (OÉTI engedély
száma: 3358/2011).
• Konyhai felületeken használatakor
nagymértékben csökkenti a tűzesetek
lehetőségét.
• Nincs szükség a sütők, kemencék
lehűtésére tisztás előtt. Meleg felületen
nagyobb hatásfok (max. 95°C-ig).
• Habzásgátlóval (DEFOAMER)
felmosógépekben is használható.
• Hígítható (max: 1:12-ig).

eredetű zsiradékok és egyéb szennyeződések
eltávolítására fejlesztettek ki.

TECHNIKAI ADATOK
Típus: lúgos zsíroldó
Megjelenés: átlátszó folyadék
Szín: sárga
Illat: glikoléter szagú
Sűrűség (25°C-on): 1,03 g/cm³
PH-érték: kb. 11-12
Gyúlékonyság: nem gyúlékony, nem éghető
Toxicitás: Koncentrátum. Lenyelve ártalmas.
Kiszáríthatja a bőrt. Irritálhatja a szemet.

Összetétel: Biológiailag lebomló penetráló és
emulgeálószerek, szerves oldószerek, módosított
lúgok
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Száraz, hűvös és fagymentes helyen tartandó.
Óvja közvetlen hőtől!
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak
megfelelően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• Használja az alábbi hígítási táblázat szerint.
Permetezze a felületre, hagyja 5-10 percig hatni,
majd öblítse le. Sütők tisztítására - a hatékonyság
növelése érdekében - célszerű meleg (de nem
forró) sütőkön alkalmazni.
• Hígítási tábla: A B C D E F
VÍZ:
12 8 5 4 2 1
BIOTEX:
1 1 1 1 1 1

•
•
•
•
•
•

Ipari felhasználás:
(Tisztítandó felület / Hígítás)
Szerszámok: E
Ráégett kormos, grafitos szennyeződések: F
Padozatok: A
Gépburkolatok, festett felületek: A
Ventilátorok, szellőző berendezések, szűrők,
hőcserélő lamellák: D
Falak, padlózatok: A

Élelmiszeripari felhasználás:
(Tisztítandó felület / Hígítás)
• Olajsütők, grillek, sütők: F
• Felszolgálópult, asztallapok: A

•
•
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•
•
•
•
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•

Húskampók, gépek és szerszámok: C
Hűtők, fagyasztók, kirakati pultok: B
Serpenyők, tepsik: E
Alumínium, króm, rozsdamentes acél táblák: B
Húsos ládák, szállítók: E
Kamrák, ponyvák, szellőzőlyukak: F
Lefolyók, ventilátorok, szűrők: D
Padlók, szegélylécek: B
Falak: A
Defoamer - habzásgátló: felmosógépeknél
közvetlenül a szennyvíztartályba adagolva
• Defoamer technikai adatok:
ph-érték: 6,5-7,8
szín: fehér
javasolt hígítás: 1-5% (habzás mértékétől
függően)
• Ügyelni kell arra, hogy ne folyjon közvetlenül az
élelmiszerre, azonban a termékkel közvetlenül
nem érintkező élelmiszereket nem szükséges
letakarni vagy eltávolítani.
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FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.
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