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Technický list ISO 9001, ISO 14001 

Název produktu:  Cleamen 690 
 
Čistiaci produkt s dezinfekčným účinkom 
 
Popis výrobku:  
Produkt Cleamen 690 je čistiaci produkt s dezinfekčným účinkom určený na používanie v celom 
potravinárskom piemysle.  
 

Kód a objem produktu: VC690200099, 20 kg 
 

Vlastnosti:   

Cleamen 690 sa vyznačuje biocidnym účinkom. Je určený na manuálne a penové čistenie a dezinfekciu.  
Zloženie: podľa regulí (EU) 528/2012: 46 g/l benzalkónium chlorid (alkyldimetylbenzylamonium chlorid) (CAS: 
68424-85-1). Kategória uživateľov: PT4 – Dezinfekční prostriedok v oblasti potravín a krmív. Koncentrovaný 
vodní roztok. Len pre profesionálne použitie.  
 

Návod na použitie: 
Opláchnite povrch pred a po každom použití produkta. Úžitková koncentrácia: 1% roztok. (Produkt aplikujte 
sprejom, speňovačomm, manuálne alebo ponorením. Kontaktný čas: minimálne 15 min. Povrch musí byť 
opláchnutý po aplikácii produkta. 
 

Špecifikácia – Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Skupenstvo:  kvapalné 
Farba:   bezfarbý  
pH:   približne 7.5 (100 % alebo 1 %) 
Bod tuhnutia (mrazu): -10 oC 
Hustota:  približne 1 kg/l 
Rozpustnosť vo vode: 100 % 
 

Skladovanie a likvidácia:  
Uchovávajte len v originálnom balení v chladnom a dobre vetranom mieste. Uchovávajte nádobu uzavretú, ak 
výrobok práve nepoužívate. Likvidujte bezpečně v súlade s miestnymi predpismi. Odstráňte nepoužité zvyšky 
produktu a obal do nebezpečného odpadu alebo zlikvidujte na špeciálnych miestach na odpad, ako zberný 
dvor. Znovu používanie obalu je zakázané. Nelejte zvyšky produktu do odpadu alebo tečúcich vôd. 

 
Bezpečnostné pokyny pre užívateľa: 
Vyhnite sa kontaktu kyseliny so zásadou. Vždy otestujte produkt najprv na malej části povrchu.  
Poraďte sa s prodejcami Cormen s.r.o. ohľadom vhodného programu čistenia a dezinfekcie, ktorý je upravený 
podľa kontaminácie a špecifických podmienok spoločnosti. Pred použitím si vždy přečítajte Kartu 
Bezpečnostných Údajov. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy přečítajte etiketu a 
informácie o prípravku. 
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