Az élelmiszerek gyártása során alapvetı fontosságú a technológiák alkalmazása és a higiéniai szabályok betartása. A Dal Cin S.p.A. tisztítószer termékei garantálják a lemosási és fertıtlenítési mőveletek hatékonyságát.

STERIline
... A GARANCIA
BIOXAN® DC
Perecetsav alapú tisztító-fertıtlenítı szer
Hatékony, széles hatásspektrumú antiszeptikum. A Gram pozitív és Gram
negatív baktériumokra egyaránt hat: a Lactobacillus, Pediococcus,
Streptococcus fajokra, valamint az élesztıkre (Saccharomyces cerevisiae,
Candida mycoderma, stb.). Erıs baktericid és bakteriosztatikus hatásának
köszönhetıen BIOXAN DC ® alkalmazható szobahımérséklető vízzel, vagy
langyos vízzel hígítva (legfeljebb 40°C-os). A felhasználás szokásos feltételei
között a termék nem habzik, nem hagy foltot, vagy idegen szagot; rövid idı
alatt lebomlik, nem hagy lúgos vagy szennyezı nyomot. A BIOXAN DC ® -t
borászatokban és sörgyárakban használják erjesztı és tároló edények, lapszőrık, dobszőrık, automata palackozó gépsorok, zárógépek és mikroszőrı
rendszerek fertıtlenítésére. Nem maró hatású a saválló acéllal, polietilénnel,
teflonnal, üveggel és üvegszerő anyagokkal szemben. Ne használja bronzon,
gumin, horganyzott és réz felülteken.
ADAGOLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS
Készítsen 0,2-1% vizes oldatot, a hatásidı 5 – 10 perc között változik aszerint, hogy langyos (legfeljebb 40°C-is) vagy hideg vizet használ. A kezelés
végén lehetıleg steril vízzel öblítsen.
CSOMAGOLÁS
25 g-os erısített PE palack és 10 kg-os kanna.

DC/quattro
Négyértékő ammóniumsó-alapú tisztító-fertıtlenítı szer

Fertıtlenítı, tisztító és szagtalanító hatású, a DC QUATTRO fı összetevıje,
a négyértékő ammóniumsók felületaktív és baktericid tulajdonságának birtokában fejti ki. Hatékony az Escherichia coli-val, a Stafilococcus piogenes-szel
és aureus-szal, valamint a Saccharomyces cerevisiae-vel szemben is. A DC
QUATTRO ajánlott termek, falak, padozatok fertıtlenítésére, penész és beázások esetén is. Használják berendezések tisztítására és fertıtlenítésére is,
a mővelet végén fontos az alapos leöblítés.
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS
A fertıtlenítı hatás érdekében hígítsa vízzel 0,1-0,5%-os töménységőre,
spóraölı hatás elérésére 0,5-1%-osra. Használja közvetlen lemosásra, locsolással, feltöltéssel, szivaccsal, söprővel való tisztításhoz... A megfelelı fertıtlenítésez elegendı hatásidı 5 – 10 perc. A DC QUATTRO fertıtlenítı és
szagtalanító hatásának maximális kihasználására néhány órával vagy nappal
a használat után végezze el a végsı öblítést; ahol a terméket az öblítéssel
nem távolította el, ott csaknem korlátlan ideig aktív marad. Ne használja
gumi, rész bronz és horganyzott felületeken, vagy ilyen alkatrészek jelenlétében.
CSOMAGOLÁS
1 literes palack, 20 literes kanna.

DICISAN SPECIAL
Aktív klór hatóanyagú, lúgos hordozóanyagú fertıtlenítı tisztítószer
Energikus tisztító- fertıtlenítı komplex termék, szagtalanító és fehérítı hatású, jelentıs fellazító és áztató hatású a szennyezett felületeken, különleges
felületaktív összetevıinek köszönhetıen.
Fertıtlenítı hatását a nagy arányban felszabaduló aktív klórnak köszönheti
(1% -os oldat – 650 ppm).
Folyékony, citromsárga színő, enyhe klórszagú. A DICISAN SPECIAL idıben
stabil, és vízzel bármilyen arányban keverhetı. Bármilyen takarítási folyamatban alkalmazható, rutinszerő vagy alapos nagytakarításra, könnyen eltávolít minden szerves vagy elszínezıdött maradványt, derítési maradványt
vagy egyebet, azon kívül, hogy alaposan fertıtlenít: tartályokat, boros edényeket, berendezéseket, felszereléseket, csöveket, munkaterületeket, lefolyókat, és bármilyen más, szennyezıdésnek, penészesedésnek, baktériumoknak, stb. kitett tárgyat.
A DICISAN SPECIAL a legjobban a bor- és söriparban, ecet- sajt-, olajgyártásban, konzerv- és általában az élelmiszeriparban alkalmazható, valamint az állattartó telepeken, az állatgyógyászati létesítményekben és egyéb
területeken. Ne használja nitro festékeken, fenol gyantákon, alumíniumon és
horganyzott felületeken.
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS
Hígítsa vízben 0,5- 4% -os töménységőre, lehetıleg langyos vizet használvaa
termék hatásának fokozására. A DICISAN SPECIAL oldatot közvetlen mosás, locsolás, kefe vagy szivacs, stb. segítségével alkalmazza.
Minden mővelet végén alapos öblítést kell végeznia klóros tisztítószermaradványok eltávolítása érdekében.
CSOMAGOLÁS
1 literes palack, 20 literes kanna.

SPUMASAN DC
Közepesen lúgos habzó fertıtlenítı tisztítószer

Fertıtlenítı habzó tisztítószer, mely mindenféle felülethez ajánlott, fıleg a
függılegesekhez, ahol nehéz a hosszabb (termék – felület) kontakt idı biztosítása.
A SPUMASAN DC egyedülálló termék, alkalmas a takarítás és fertıtlenítés
gyakorlati szempontjainak megoldására, nagy az oldó- és diszpergáló hatása,
mely higiénizáló, fertıtlenítı hatással párosul. Különösen ajánlott szerves
lerakódások eltávolítására, helyiségek fertıtlenítésre és szagtalanításra, erjesztı berendezéseken, vágóhidakon, tej- és sajtüzemekben, állattartó telepeken a penészek eltávolítására. A SPUMASAN DC különleges jellemzıje a
tömör hab képzése, amely tartósan megtapad mindenféle felületen, a legkülönbözıbb anyagokon: fémen, mőanyagon, mőgyantán, mázas kerámián,
üveggyantán, tégla- és cserépfelületeken, válaszfalakon, festett felületeken,
biztosítva a legnehezebben hozzáférhetı helyek elérését is. Ne használja
fenolgyanta és alumínium felületen. Lehetıleg végezzen a termékkel kompatibilitási próbát az olyan felületeken, ahol réz, ón, vagy horganyzott alkatrészek találhatók.
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS
Juttassa megfelelı nyomás alatti szórókészülékkel a termék 3-5%-os vizes
oldatát a tisztítani kívánt felületekre. Hagyja hatni a keletkezett habot 5 – 10
percig, majd gondosan öblítse le nyomás alatti tisztító berendezéssel. Amikor
a tisztítószer koncentrációja 1% alá csökken, a hab azonnal eltőnik.
CSOMAGOLÁS
25 kg-os kanna.

SPUMACID DC
Savas habzó fertıtlenítı tisztítószer
A SPUMACID DC foszfor alapú savas habzó tisztítószer. Erıs tisztító és vízkıoldó hatása lehetıvé teszi a meszes lerakódások gyors eltávolítását az ellenálló mosható felületekrıl, mint pl. a kerámia, üveg, mőgyanta és
fenolgyanta, nemesacél, terrakotta és gres, ezen kívül eltávolítja a vízkövet
és a meszes lerakódásokat és a borkövet. A savakkal szemben érzékeny felületeken, mint a horganyzott lemez, réz ötvözetek, fényezett és csiszolt
acél, ajánlatos a tisztítás/fertıtlenítés elıtt kipróbálni a termék kompatibilitását.
A SPUMACID DC gyorsan eltávolítja a felületekrıl az opálos bevonatot, ragyogó, higiénikus tisztaságot hagy maga után, ajánlott erjesztı berendezések,
vágóhidak, tejüzemek, sajtüzemek, állattartó telepek tisztítására és fertıtlenítésére.
A söriparban széleskörően alkalmazzák a „sörkı” leoldására az erjesztı és
egyéb tartályokban. A tej- és sajtüzemekben, fagylaltkészítı üzemekben a
tejkı eltávolítására használják.
ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS
Juttassa megfelelı nyomás alatti szórókészülékkel a termék 3-5%-os vizes
oldatát a tisztítani kívánt felületekre. Hagyja hatni a keletkezett habot 5 – 10
percig, majd gondosan öblítse le nyomás alatti tisztító berendezéssel. Amikor
a tisztítószer koncentrációja 1% alá csökken, a hab azonnal eltőnik.

CSOMAGOLÁS
25 kg-os kanna.

SGROMMATORE LIQUIDO DC
Erısen lúgos folyékony vízkıoldó tisztítószer
Erősen lúgos folyékony vízkőoldó tisztítószer, a kádakban, tartályokban, hordókban lerakódott borkő, szűrők rácsairól, szűrőelemeiről a vízkő lerakódások gyors és maradéktalan
eltávolítására ajánlott. Kiváló hűtő-, pasztőröző, sűrítő berendezések és csővezetékek
tisztítására is. Ne használja alumínium, horganyzott, nitro- és fenolgyanta alapú festékkel
bevont felületek tisztítására.
ADAGOLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS
A SGROMMATORE LIQUIDO DC terméket hígíthatja hideg vagy meleg vízzel, (meleg vízben a termék még aktívabb), és alkalmazza a tisztítandó felületre permetezéssel, feltöltéssel, vagy sugárban kijuttatva, makacsabb szennyeződések esetén kefével, szivaccsal
segítve mechanikailag a tisztítást. A művelet végén alaposan öblítse le.
Különösen a következő esetekben ajánlott:
- boros edények, tartályok, kádak, szűrő- és palackozó berendezések, mosására 1 –
6%-os töménységben, feltöltve, sugárban, vagy gömb szórófejjel kijuttatva.
- Tartályok, sűrítő berendezések, szűrőelemek, hűtőberendezések, stb.
vízkőtlenítésére, 3-9%-os töménységben, és feltöltéssel alkalmazva (akár 24 órán
át), közvetlen mosással vagy sugárban kijuttatva.
- Különösen nehéz esetekben, vagy erősen tapadó szerves lerakódások esetén használjon 12 – 15 %-os töménységű oldatot, nagy nyomású sugárban kijuttatva, vagy
kefét használva. A művelet végén alaposan öblítse le.
CSOMAGOLÁS:
15 – 25kg-os kanna

