SHIFT
Alkalický kapalný přípravek na úklid, mytí a odstraňování nečistot
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Popis a složení:
SHIFT (mycí alkalický detergent pro silně znečištěné povrchy). Maximalizuje účinnost následné
dezinfekce. Zaručuje rychlé a důkladné odstraňování organických nečistot na všech typech povrchů.
Shift obsahuje povrchově účinné látky, které prostoupí i přes silnou vrstvu usazenin. Je účinný i ve
tvrdé vodě, snadno ředitelný studenou i teplou vodou. Je použitelný manuálně, ponorem, nízko- i
vysokotlakým postřikem a pěnováním.
Složení:
Hydroxid sodný
Změkčovadlo vody
Neionogenní smáčedlo
Amfoterní smáčedlo
Výhody:

<1%
<5%
<5%
<5%

Čistící přípravek pro silně znečištěné povrchy
Rychle proniká a odstraňuje organické znečištění
Výrazně snižuje riziko infekce

Návod a použití:
Před čištěním správně nařeďte roztok Shift do nádoby nebo nastavte dávkování na správný stupeň
ředění.
Při silném znečištění nařeďte v poměru 1:100 pro pěnování nebo 1:150 pro tlakový postřik.
Při mírném znečištění řeďte při pěnování v poměru 1:150 a 1:250 při tlakové aplikaci. Veškerý povrch
ošetřete, nejlépe pěnováním, roztokem Shift pomocí nízkotlakého proudu (30 – 45 bar) a ponechte
působit 30 minut. Dosáhnete tak maximálního průniku a odstranění nečistot. Poté opláchněte čistou
vodou. Pokračujte v čištění, dokud nejsou všechny povrchy čisté. Po zaschnutí aplikujte dezinfekční
přípravek.
Technická data:

Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Hodnota pH:
Teplota varu (°C):
Teplota tání (°C):
Relativní hustota:
Teplota vzplanutí:
Rozpustnost:

kapalný přípravek
čirá, žlutá
mírný zápach
13,3
100
0
1,032 při 20°C
vře bez vzplanutí
rozpustný ve vodě

Balení:

5 l PE kanystry

Biologická bezpečnost:
Přípravek neobsahuje látky, u kterých by se předpokládala bioakumulace. Přípravek je snadno
odbouratelný v biologických čistírnách odpadních vod. Žádná ze složek přípravku není považována
za potenciální senzibilizátor a není uvedena na seznamu možných karcinogenních, mutagenních a
látek ovlivňující reprodukci.
Žádná ze složek není považována za potenciálně vysoce bioakumulativní (vPvB) ani perzistentní,
bioakumulativní a toxickou (PBT). Přípravek je potenciálně nebezpečný kvůli své zásaditosti.

