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TOP DES 

 
 

 חומץ.אופייני לנוזל חומצי חסר גוון, צלול וריח                תאור:
 

 חיטוי ציוד ומשטחיםנוזל חומצי על בסיס חומצה פראצטית ל                יעוד:

 מן החי לתעשיית המזון                              

 

 .ערובות סנרגיסטיותות תערובת של חומצה פראצטית                   הרכב:
 

 TFC (Thin Film Cleaning )הינו מרכיב החיטוי במערכת  Top DES                תכונות:

השימוש בחומצה פראצטית בצרוף תוספים אורגניים אחרים מהווים                      

את מערכת החיטוי האולטימטיבית. החיטוי הוא מושלם, גם בטמפ. 

 (C010נמוכות )

 יר חומצי, לכן הוא בעל כושר גבוה להסרת אבנית ממשטחים.התכש 

 אינו פוגע באיכות הסביבה. -                             

, PEבריכוזים המומלצים לעבודה אינו פוגע בציוד מאלומיניום,נירוסטה,  -

PP ,PVC   ,PTFE ,PVDF  . 

- COD – gr/2mgO 260 – 220 

 µS/cm 217 –מוליכות  -

 14-15% –צן מי חמ -

 1-2% –אצטית -חומצה פר -

 גרם/סמ"ק. 1.04 – 1.06משקל סגולי:  -                             

                             -pH 1%  : ).3.2 – 3.6)מ.מ. 

 . החומר מקציף!CIPאינו מתאים לניקוי במערכות  -                             

 

  1 - 3%                    מינון: 
 

 דקות( ושטיפה  10 -20ריסוס על המשטח/ציוד, המתנה של מספר דקות )   אופן השימוש:

 שאריות של  לסלק כדי שתייה מי באיכות במים סופית שטיפה תבוצע    

 כימיקלים ככל שניתן.  

 

:  במקום סגור, מוצל וקריר המוגן מאור ישיר. הרחק ממקור חום או אש         אחסון

 גלויה.
 

 ח' 12 תוקף: 

http://www.zohardalia.co.il/
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 ק"ג. 27מיכל פלסטי   - 713067420            אריזה:
 

 ים, יש לשטוף מיד עם מים במשךיבמקרה של מגע עם העור ו/או העינ -    עזרה ראשונה:

 דקות ולפנות לקבלת עזרה רפואית. 15

 במקרה של בליעה, לדלל ע"י שתיית מספר כוסות מים ולפנות לקבלת  - 

 רפואית. אין להשקות מים נפגע חסר הכרה.עזרה   

 , העבר הנפגע לאזור מאוורר והשארהבמקרה של שאיפ -                           

 אותו לנוח. במקרים קשים פנה לקבלת עזרה רפואית.                           

 .MSDSית האריזה ו/או ובפניה לקבלת עזרה רפואית יש להציג תו 
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