MULTI®
AZ ÉLELMISZERIPARBAN ÉS A NAGYÜZEMI
MÓDSZEREKKEL MŰKÖDŐ KONYHÁKBAN
KÉZZEL VÉGZETT ALAPOS TISZTÍTÁSRA
SZOLGÁLÓ TERMÉK

A MULTI® elfolyósító enzimeket tartalmaz, amelyeknek eredményességét erős hatású
tisztító komponensek, valamint emulgeáló szerek fokozzák és teszik teljessé.

A MULTI® KÉT SZINTEN HAT
- az enzimek lebontják a szerves alkotórészek hosszú molekulaláncait,
- ezáltal szabadabbá válik az út a tisztító-komponensek számára, amelyek így teljes
mértékben kifejthetik hatásukat a tisztítandó anyagok pórusainak mélyén is.

A MULTI® HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI
- A szer gyakorlatilag semleges, vagyis nem agresszív és nem mérgező, így sem az emberre,
sem a különféle anyagokra nézve nincs káros hatása.
- A szer biológiailag teljes mértékben lebontható. Minden további kezelés nélkül levezethető
a csatornahálózatba, vagy zsírfogóba, a csatornák eltömődésének, vagy károsodásának
veszélye nélkül.
- MULTI® -t kiválóan kiegészíthetik a PROLIBAC® és a PROLISOL® nevű termékeink,
mivel ezek komplett tisztítási rendszert alkotnak!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Mindenféle kézzel végzett tisztítási, zsírtalanítási művelethez
élelmiszeriparban és a nagyüzemi módszerekkel működő konyhákban.

felhasználható

az

Mivel a MULTI® enzimeket tartalmaz, amelyek csak bizonyos előfeltételek mellett tudják
kifejteni hatásukat, feltétlenül ügyelni kell a következőkre:
1.
A víznek, amiben a
hőmérsékletűnek kell lennie!
2.

MULTI®-t

feloldjuk,

feltétlenül

magas,

kb.

65°C-os

A szernek legalább 10 percnyi időre van szüksége ahhoz, hogy hatását kifejtse.

Példák:
-

munkaasztalok konyhákban és vágóhidakon,
zsír- és olajszűrők, páraelszívó berendezések
mészáros-szerszámok stb.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
A MULTI® -t magas hőmérsékletű (kb. 65°C-os) vízben kell feloldani, literenként 10-30
grammot. Az oldatot szét kell teríteni a tisztítandó felületen, 10-15 percig rajta kell hagyni,
hogy hatását kifejthesse, majd tiszta vízzel le kell öblíteni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
A MULTI® nem gyúlékony és nem mérgező! Az oldat elkészítése közben keletkező port
nem szabad belélegezni. Ha a szer véletlenül a szembe jut, friss vízzel és 2%-os nátrium
karbonát oldattal kell kiöblíteni.
TÁROLÁS
A MULTI®-t az eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen 40°C-ot meg nem haladó
hőmérsékleten kell tárolni azért, hogy az enzimek hatékonysága ne csökkenjen.
A relatív légnedvesség ne legyen magasabb 45%-nál. A szert ne tároljuk nyitott dobozban,
hogy az enzimek hatékonysága ne csökkenjen.
A szer fizikai és kémiai tulajdonságaira vonatkozó adatok:
-

pH (a termékben):
pH (optimális alkalmazási tartomány):
szín:
sűrűség:

9,7
6,5--9,0
fehér
kb. 1,02 kg/dm3

JÓTÁLLÁSI IDŐ
Eredeti csomagolásban, előírt körülmények között tárolva, a szállítástól számított 1 év.
ÖSSZETÉTEL
- különféle enzimek
- sók
- vivőanyagok
CSOMAGOLÁS MÓDJA
- 1 kg-os műanyagtartályban –karton dobozokban (6x1 kg MULTI® )
- konténerládákban (tartalom: 40 db kartondoboz)
MEGJEGYZÉS
Minden MULTI®- tartályhoz adagolópoharat mellékeltünk (30 gramm). A MULTI®-t
bármilyen arányban elegyíteni lehet más SANOSIL® biotermékkel.
Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a legjobb tudásunk
szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és tárolásának körülményeit nem
befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk.
Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek érvényesek.
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