MAJOR C 100
DETERGENT, DEZINFECTANT, DEGRESANT
BACTERICID
CARACTERISTICI
Aspect: lichid concentrat, neutru sau parfumat.
pH pur: 12. Punct de înghet: - 4°C.
Densitate: 1,07
Fãrã clor, fãrã amoniac.
Compozitie: 25 g/l clorurã de alkyl dimetil benzil
amoniu.

AVANTAJE
- MAJOR C 100 este solubil în apã în orice proportie, posedã o putere penetrantã foarte ridicatã
ceea ce îi conferã proprietatea de a intra în contact
intim, chiar si acolo unde ceilalti detrgenti-degresanti nu reusesc sã pãtrundã.
- dezinfecteazã, degreseazã si curatã într-o singurã operatie.
- foarte economic în utilizare
- decoloreazã sângele
- Activ în mediu alcalin. Stabil în apã durã.
Sechestreazã calacarul.
- Are o putere de înmuiere foarte ridicatã. Detergent
extrem de eficace pe grãsimi, proteine si zahãr.
- Elaborat în conformitate cu legislatia europeanã cu
privire la procedeele si produsele destinate curãtãrii
materialelor si obiectelor ce intra în contact cu produse si lichide alimentare destinate consumului
uman si animal (clãtirea este obligatorie pentru sectorul alimentar).
- Diluat pânã la 2%, MAJOR C 100 nu este iritant
pentru piele conform directivei UE 67/548/CE raport EVIC TK 137/04-1011.

MOD DE UTILIZARE
Pentru curãtenie:se dilueazã în apã în proportie
de 0,5% pânã la 2%.
- Eficacitatea este mãritã în apã caldã.
- Se poate utiliza prin pulverizare, manual, cu
instalatii de presiune cu apa si vapori, periere,
etc.

Pentru dezinfectie: se dilueazã la 2%. Se clãteste
cu apã pentru materialele sau suprafetele care intrã
în contact cu alimentele.

DOMENII DE UTILIZARE
- Curãtirea si dezinfectia suprafetelor, materialelor, instrumentelor, echipamentelor, în industria
agroalimentarã, locuri publice, spitale, etc.
- Pentru soluri din material plastic, gresie, faiantã,
marmurã, mochete, cauciuc, skai. Pentru ziduri,
mese, etc.
- Pentru aparaturã sanitarã din faiantã, inox, crom,
plastic, etc.
- Se poate utiliza pe pereti vopsiti, tesãturi, interioare de vehicule, etc.

SPECTRU DE ACTIVITATE
Eficacitatea produsului a fost testatã împotriva
urmãtoarelor bacterii si ciuperci
Ciuperci
Bacterii gram+ si gram Absidia corymbifera
Aspergilus niger
Aspergilus versicolor
Candida albicans
Cladosporium cladosporoides
Geotrichum candidum
Penicillium fumiculosum
Penicillium verrucosum
Scopulariopsis brevicaulis
Trichophyton mentagrophytes

Enterococcus hirae
Escherichia coli
Enterobacter aerognes
Lactobacillus plantarum
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Pseudomonas aeruginosa
Salmonella typhimurim
Staphyloccocus aureus
Streptoccocus faecalis

- Activ contra salmonella thyphimurium
- Activ contra listeria monocytogenes
- Activ contra legionella pneumophilia
- Omologat la o concentratie de 2%.
Produs în Franta

UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA
NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza
responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului.

Vina Vera Impex srl - unic importator
Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad
Arad: tel: 0257/255 317; 0722 631 428; fax: 0257/212 412
Bucuresti: 0722 271 631;
e-mail: contact@vinavera.ro

www.produsechimice.ro

ISO 9001
ISO 14001

SIMBOLURI DE RISC SI
SIGURANTA
Nu necesitã etichetaj de sigurantã.
In caz de înghitire provoacã tulburãri gastrice.
In caz de contact cu ochii poate provoca lãcrimare.
Nu este iritant pentru piele dar se recomandã folosirea mãnusilor de
cauciuc si a ochelarilor de protectie.
A nu se lãsa la îndemâna copiilor.
Pãstrati recipientul bine închis si la adãpost de înghet.
Preparatul nu conþine nici o substantã clasatã pe-riculoasã de directiva 67/548/CEE.
Preparatul nu este considerat periculos pentru sãnãtate conform
directivei 1999/45/CE.

