
Forgalmazó: 
ASSIST-Trend Kft. 2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 105.
Tel.: +36 33 524-071 Fax: +36 33 524

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Használatra kész hidroalkoholos szanitizáló* tisztítószer

munkaasztalok, szaniter felszerelések) tisztítására és ideális mezőgazdaságban és élelmi

(HACCP) területeken. Alkalmas továbbá textiliák/maszkok 

szagközömbösítő molekulát tartalmaz. A tisztaság és h

következő EN szabványok előírásainak: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777.

 

 
XTRA-ALKO 

 

 

 
Koncentráció 

 
Hatóanyag, ppm 
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HASZNÁLATRA KÉSZ HIDROALKOHOLOS 
FERTŐTLENÍTŐ* TISZTÍTÓSZER

EN Tesztek*: 1276, 1650, 13624,13697, 13727,

14476, 16777 

Mezőgazdasági és élelmiszer

Alkalmas HACCP rendszerben való felhasználásra

Nem szükséges öblíteni. 

Használatra kész hidroalkoholos szanitizáló* tisztítószer, amely alkalmas minden mosható felület (falak, 

munkaasztalok, szaniter felszerelések) tisztítására és ideális mezőgazdaságban és élelmi

as továbbá textiliák/maszkok fertőtlenítésére

szagközömbösítő molekulát tartalmaz. A tisztaság és higiénia garanciája. Hatékonysága megfelel a 

lőírásainak: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777.

 

AKTÍV ANYAG: Etil-alkohol 

Formulában 

 
76%

 
760000

HASZNÁLATRA KÉSZ HIDROALKOHOLOS 
* TISZTÍTÓSZER 

*: 1276, 1650, 13624,13697, 13727, 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari felhasználásra. 

rendszerben való felhasználásra. 

 Gyorsan eIpárolog. 

amely alkalmas minden mosható felület (falak, 

munkaasztalok, szaniter felszerelések) tisztítására és ideális mezőgazdaságban és élelmiszeripari 

fertőtlenítésére** is. Formulája 

giénia garanciája. Hatékonysága megfelel a 

lőírásainak: 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16777. 

76% 

760000 
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MŰSZAKI ADATOK 

FIGYELMEZTETÉSEK 

 

 
 

Alkalmazás felületeken: permetezzük a terméket a felületre és töröljük teljesen szárazra
szükséges. 

 

Alkalmazás PC-ken, Telefonokon

rongyra és töröljük át a felületet teljesen
 

Alkalmazás textileken**: a terméket

egy rejtett területen végezzünk próbát

amid (nylon), akril-szálas és festett 
 

Alkalmazás maszkokon**: permetezzük a terméket legalább 

legalább 30 másodpercig szellőztessük a maszkot.
 

További információkért kérjük lépjen kapcsolatba a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész. 

KÜLSŐ: Tiszta folyadék 

SZÍN: Színtelen 

ILLAT: Technikai  

ILLÉKONY SZERVES ANYAG: 82,00% 

 
PH Aktív anyag [%] Sűrűség

6,5 ± 0,5 77 ± 1 
 

Magas gyúlékonyságú folyadék és gőz.

lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Csomagolását 

Viseljünk védőszemüveget. Ha a szemirritáció fennmarad: Kérjünk orvosi tanácsot/ellátást. Tűz esetén 

oltásra száraz porral oltót használjunk. Tároljuk jól szellőző helyen. Tartsuk hűvös helyen.

 

VESZÉLY FIGYELEM 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

HÍGÍTÁS 
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permetezzük a terméket a felületre és töröljük teljesen szárazra

fonokon, Monitorokon, POS-on: permetezznk a termékből kis mennyiséget

teljesen szárazra. 

terméket legalább 50  cm  távolságból permetezzü 

végezzünk próbát. Legyünk különösen óvatosak gyapjú, selyem

 textilek esetén. 

permetezzük a terméket legalább  50 cm  távolságró

legalább 30 másodpercig szellőztessük a maszkot. 

lépjen kapcsolatba a Sutter Professional alkalmazástechnikusával.

Sűrűség (g/ml) Gőznyomás (bar) Viszkozitás (cP)

0.85   

Magas gyúlékonyságú folyadék és gőz. Komoly  szemirritációt okoz. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt 

lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Csomagolását 

Viseljünk védőszemüveget. Ha a szemirritáció fennmarad: Kérjünk orvosi tanácsot/ellátást. Tűz esetén 

oltásra száraz porral oltót használjunk. Tároljuk jól szellőző helyen. Tartsuk hűvös helyen.

permetezzük a terméket a felületre és töröljük teljesen szárazra. Öblítés nem 

nk a termékből kis mennyiséget 

 a textilre. Használat előtt 

selyem, szövet, lycra, poli-

távolságról és újrahasználat előtt 

mazástechnikusával. 

(cP) Összes szárazanyag [%]

 

, forró felületektől, szikrától, nyílt 

lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Csomagolását tartsuk szorosan lezárva. 

Viseljünk védőszemüveget. Ha a szemirritáció fennmarad: Kérjünk orvosi tanácsot/ellátást. Tűz esetén 

oltásra száraz porral oltót használjunk. Tároljuk jól szellőző helyen. Tartsuk hűvös helyen. 
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CSOMAGOLÁS 

 

 
Ne használjuk hidegen-festett és oldószerérzékeny felületeken.

ellenőrizzük a kompatibilitást és kérjük

adatlapján lévő előírásokat. Használjuk a 

A  S u t t er Professional nem  vállal felelősséget

eredő kárért. 

Kizárólag professzionális felhasználásra.

 
*A biocid regisztrációval össuefüggő hatósági előírások országonként eltérőek lehetnek.

 

Kód Méret 

5684 500 ml 

MEGJEGYZÉSEK 
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festett és oldószerérzékeny felületeken. Használat 

kérjük, mindig tartsák be a termék műszaki

a biztonsági adatlapon meghatározott személyi

felelősséget semmilyen,  a  termék nem   rendeltetésszerű

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

A biocid regisztrációval össuefüggő hatósági előírások országonként eltérőek lehetnek.

 Mennyiség 

 12 

 előtt egy rejtett területen 

műszaki adatlapján és biztonsági 

személyi védő eszközöket (PPE).  

rendeltetésszerű használatából 

lap kérésre rendelkezésre áll. 

A biocid regisztrációval össuefüggő hatósági előírások országonként eltérőek lehetnek. 

 Raklap 

 12x4=48 


