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BIWAK - PASTA DO CZYSZCZENIA
pasta do czyszczenia z dodatkiem substancji przeciwbakteryjnych

P R Z E ZN A C Z E NI E:
Pasta BIWAK jest bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do czyszczenia urządzeń kuchennych,
umywalek, kotłów, naczyń i wszelkiego sprzętu w zakładach przemysłu spożywczego, obiektach
użyteczności publicznej i w gospodarstwach domowych. Może być stosowana do mycia powierzchni
kontaktujących się z żywnością oraz środkami żywienia zwierząt. Z uwagi na dodatek środka
bakteriobójczego pasta doskonale nadaje się do stosowania w warunkach polowych przy myciu zimną
wodą. Jest zalecana również do mycia urządzeń sanitarnych (wanny, umywalki, miski sedesowe, glazura,
armatura sanitarna).
Doskonała do czyszczenia przedmiotów z aluminium i stali nierdzewnej.
W ŁA ŚC I W OŚC I:
Specjalnie dobrany skład substancji myjących, przeciwbakteryjnych i dodatków trących sprawia, że pasta
doskonale usuwa zabrudzenia tłuszczowe oraz wszelkiego rodzaju osady z naczyń, sprzętu i innych
powierzchni wykonywanych z emalii, aluminium, ceramiki, stali nierdzewnej itp.
pH 3% roztworu:
7,0 ÷ 8,5
gęstość w 20°C :
1,45 ÷ 1,55 g/cm3
SPOS Ó B U Ż YC IA :
Niewielką ilość pasty rozprowadzić na powierzchni, wyszorować zabrudzoną powierzchnię, następnie
spłukać zimną wodą.
WA RU NK I B E ZP I EC Z E ŃS TW A :
Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania preparatu oraz jego wpływu na środowisko naturalne
umieszczone są na etykiecie i w karcie charakterystyki.
MA GA Z YN O WA NI E:
Przechowywać w temp. 5÷35°C.
T RW A Ł OŚ Ć:
15 miesięcy od daty produkcji
OPA KO WA N IA :
Pojemniki z tworzyw sztucznych: 0,45 kg
DO KU ME N T Y:

atest PZH HŻ/09477/97, HŻ/00922/01
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