
 
 
 

   

 
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 

Názov produktu: Cleamen 646 
 
Dezinfekcia na báze alkoholu pre potravinársky priemysel. 
 
Popis výrobku:  
Produkt Cleamen 646 je určený k používaniu proti baktériám a kvasinkám v prevádzkach, v ktorých sú 
potraviny a nápoje vyrábané, alebo skladované. Používa sa na povrchy, ktoré môžu prísť do styku 
s potravinami a ktoré sú rezistentné proti alkoholu. 
 

Kód a objem produktu: VC64605009999, 5 l 
 

Vlastnosti:   

Cleamen 646 nezanecháva žiadne chuťové či pachové stopy na dezinfikovanom povrchu a povrch sa nemusí 
po použitiu produktu oplachovať (je bezoplachový). Produkt má okamžitý účinok a odparuje sa samovoľne a 
rýchlo. Cleamen 646 má antibakteriálne, levuricídne a virucídne účinky. Zloženie: podľa regulí (EU) 528/2012: 
80 % Alkohol (CAS: 64-17-5). Kategória uživateľov: PT4 – Dezinfekčný prostriedok v oblasti potravín a kŕmiv. 
Len pre profesionálne použitie.  

 
Návod na použitie: 
Produkt aplikujte sprejom neriedený a nechajte oschnúť. Je vhodný pre konečnú dezinfekciu, ale môže byť 
tiež použitý pre rýchlu, okamžitú dezinfekciu k zachovaniu hygienických štandardov pred začiatkom výroby. 
Cleamen 464 má antibakteriální účinky na povrchoch v nezriedenom stave, s kontaktným časom 5 minút 
v čistom prostredí. 
 

Špecifikácia – Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Skupenstvo:  kvapalina 
Farba:   bezfarebný  
pH:   přibližne 6.5 
Bod vzplanutia:  15 oC 
Hustota:  0.85 kg/l 

 
Skladovanie a likvidácia:  
Skladujte na žiaru odolnom mieste. Uchovávajte len v originálnom balení v chladnom a dobre vetranom 
mieste. Uchovávajte nádobu uzavretú, ak výrobok práve nepoužívate. Likvidujte bezpečne v súlade 
s miestnymi predpismi. 

 
Bezpečnostní pokyny pre užívateľa: 
Vyhnite se 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 biocídy bezpečným spôsobom. Před použitím si vždy přečítajte etiketu a 
informácie o prípravku. 

      
      dátum aktualizácie: 25. 6. 2019 

                       


