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AMMÓNIUMKVATERNER ALAPÚ TISZTÍTÓ- 
ÉS FERTÕTLENÍTÕSZER

DETAR N

Lúgos hatású, ammóniumkvaterner alapú, 
egyedülálló hatású tisztító és fertõtlenítõszer.
A DETAR N-t a hatékony tisztítás és 
fertõtlenítés céljából fejlesztették ki. A tisztítást, 
olyan nem ionos felületaktív anyagok és köze-
pes lúgosságú szervetlen sók együttes jelenléte 
biztosítja, amelyek a szerves szennyezõdésekre 
diszpergáló és emulgeáló hatással bírnak. A 
fertõtlenítõ hatást az ammónium-kvaterner 
fejti ki baktériumok, élesztõk, algák valamint 
penészgombák ellen. A termékben különleges 
felületaktív anyagok vannak, amelyek javítják 
a tisztítóképességet, valamint vízlágyító anyag, 
amely lehetõvé teszi, hogy kemény víz esetén is 
kiváló hatást érjünk el.

Elsõdleges alkalmazási területek
A DETAR N az élelmiszeripar különbözõ ága-
zataiban használható üzemekben, berendezé-
sekre, felületekre, környezetre (padló, falak, 
munkahelyek).

Különösen a húsiparban ajánlott a DETAR 
N a vágóasztalok, kések, hûtõk tisztítására 
és a vér, zsír és szövetmaradványok eltávolí-
tására. A tejiparban a szert a munkahelyek, 
érlelõpolcok, gyártó és tárolóhelyiségek tisz-
títására és fertõtlenítésére használhatják. A 
termék használatával elkerülhetõk a nem kí-
vánatos mikrobiális fertõzések. További elõnyt 
jelent, hogy nem illékony, hõstabil, vízben tö-
kéletesen oldódik. Nem korrodálja az alumí-
niumot, a rozsdamentes acélt, az ötvözeteket 
és a mûanyagokat.

Technológiai jellemzõk:
Halmazállapot:
Szín:
Szag:
pH:
Fajsúly: (20 oC-on):
Foszfortartalom:
Oldhatóság vízben:
Gyúlékonyság:
Lemoshatóság: 
Lebonthatóság:

folyékony
rózsaszín
jellegzetes
10,5–11,0
0,98–1,02 g/cm3

<1%
tökéletes
nem gyúlékony
kiváló
90% feletti

DETAR N

Adagolás és alkalmazás:
Hideg vagy meleg vízben oldjuk fel 
0,5–1%-os koncentrációban. A fel-
hordás mind kézi, mind gépi úton 
lehetséges.

Összetétel:
Benzalkóniumklorid N° cas 8001–
54-5, 5–15% között C korróziós jelû, 
R34 égést okozhat.

Veszélyességi fok:
A terméket irritatív anyagként 
sorolták be, bõr és szemirritációt 
válthat ki.
Alkalmazás elõtt mindig olvassa el a 
mellékelt biztonsági adatlapot.
A termék nem tûzveszélyes.
Gumikesztyû és gumicsizma haszná-
lata javasolt.

Tárolás:
Hûvös, szellõs, nedvességtõl védett 
helyen tárolandó. Használat után 
gondosan zárja vissza a csomagolást.

Kiszerelés:
5 kg-os kannában.

Figyelmeztetés: Az áruhoz csatolt használati utasítás és a biztonsági adatlapon megadott technikai utasításokat 
be kell tartani.

  


