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Názov produktu:  Cid Clean 
 
Dezinfekcia na báze peroxidu vodíka  
 
Popis výrobku:  
Cid Clean je vhodný používať na dezinfekciu povrchov, materiálov, podláh, stien a CIP systémov 
v potravinárskom priemysle.  
 

Kód a objem produktu: S0201906, 25 l 
Vlastnosti:   

Produkt Cid Clean má antibakteriálne účinky. Zloženie: podla regulí (EU) 528/2012: 49. 5 % peroxidu vodíka 
(CAS: 7722-84-1). Kategória užívateľov: PT3 – Dezinfekčný prostriedok na veterinárne účely, PT4 – 
Dezinfekčný prostriedok v oblasti potravín a krmív a PT5 – Dezinfekčný prostriedok pre úpravu pitnej vody. 
Roztok rozpustný vo vode. Len pre profesionálne použitie.  

 
Návod na použitie: 
Dezinfekcia stien, podláh, povrchov a materiálov: Dôkladne opláchnite pred aplikaciou. 4 % roztok produktu 
Cid Clean sprejujte pod nízkym tlakom (veľké kvapky), očistite a nechajte namočené. Po 60 minútach 
kontaktného času omyte vodou. 
Dezinfekcia CIP okruhov: Dôkladne opláchnite CIP systém pred aplikaciou. Nechajte cirkulovať 4 % roztok 
produktu Cid Clean (studeného alebo teplého) po dobu 60 minút. Dôkladne opláchnite CIP inštaláciu po 
aplikácii produktu. 
Dezinfekcia pitnej vody: Očistite hrubo znečitěný povrch vodou pred aplikáciou. Aplikujte kontinuálne dávku 
0,025% roztoku automatickým dávkovacím systémom. 
 

Špecifikácia – Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Skupenstvo:  kvapalné 
Farba:   bezfarebný 
pH:   přibližne 1.5 
Bod tuhnutia (mrazu): -20 oC 
Relatívna hustota: približne 1.2 
Rozpustnosť vo vode: 100 % 
 

Skladovanie a likvidácia:  
Uchovávajte a manipulujte s produktom s rešpektom, ako by hrozila potencionálna možnosť 
vzplanutia/explózia.  Uchovávajte nádobu uzavretú, ak výrobok práve nepoužívate. Skladujte mimo prístup 
priameho slnečného žiarenia či ostatných zdrojov tepla. Nebezpečný odpad. Uchovávajte mimo dosahu tepla. 
Likvidujte bezpečne v súlade s miestnymi predpismi.  
 

Bezpečnostné pokyny pre užívateľa: 
Vyhnite sa kontaktu kyseliny so zásadou. Vždy otestujte produkt najprv na malej časti povrchu.  
Poraďte sa s predajcami Cormen s.r.o. ohľadom vhodného programu čištenia a dezinfekcie, ktorý je upravený 
podľa kontaminácie a špecifických podmienok spoločnosti. 
Pred použitím si vždy přečítajte Kartu Bezpečnostných Údajov. Používajte biocidy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy přečítajte etiketu a informacie o prípravku.                dátum aktualizácie: 25. 6. 2019 



 
 
 

   

 
Dodavatel: 
CORMEN s.r.o. IČ: 255 47 593 tel.: +420 565 400 300 
Průmyslová 1420 DIČ: CZ 255 47 593 e-mail: info@cormen.cz 
593 01 Bystřice nad Pernštejnem banka: 27-3946650227 / 0100 www.cormen.cz 

Technický list ISO 9001, ISO 14001 

 

           


