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HYPO 10X
klóros fertőtlenítőszer
termékismertető és használati utasítás

► erős fehérítő és penészölő hatás

► klórtartalmú folyékony koncentrátum

► baktericid, fungicid, virucid

Milyen célra használhatod a HYPO 10X-et?

Háromfázisú mosogatás középső (fertőtlenítő) fázisában fertőtlenítésre, CIP tisztításra, 

önálló fertőtlenítő tisztításra, toalettek, piszoárok szagtalanítására, fehérítésre.

Milyen területen használhatod a HYPO 10X-et?

► Vendéglátóipari területen

► Közétkeztetési területen

► Élelmiszer-ipari területen

► Intézményi területen

► Étel- és italgyártás területén

► Egészségügyi területen

► Mosodákban

► Háztartásban 
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HYPO 10X
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Hogyan használd a HYPO 10X-et?

► Adagolj 10 liter 20-60°C-os vízhez 25-150 ml (0.25-1.5%) Hypo 10x-et, 

► végezd el a fertőtlenítési (tisztítási) műveletet,

► várd meg a behatási idő leteltét.

! Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket öblítsd le ivóvízzel.

ADAGOLÁS Vízhőfok
[°C]

Koncentráció
[%]

Behatási idő
[perc]

A: élelmiszer-ipari és egyéb területen,  tiszta felületen 
(baktericid, yeasticid)

20 1.0 10

B: általános kórházi fertőtlenítésre 20
0.7 30

1.5 20

C: toalett, piszoár, lefolyó fertőtlenítésre 20 100 5

D: textilfertőtlenítésre 20 0.7 60

E: élelmiszeriparban szennyezett körülmények között 40 0.75 10

F: tojásfertőtlenítés
tiszta tojások esetén

20
0.25

5
szennyezett tojások esetén 0.75
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Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik a HYPO 10X?

Baktérium-, gomba- és vírus-ölő hatással.

Mire figyelj a HYPO 10X használata közben, hogy a munkavégzés ne 
veszélyeztesse az egészségedet?

A termék kiadagolásánál használj gumikesztyűt és szemvédőt! Kerüld a termék gőzeinek

belégzését,  szembejutását,  lenyelését,  bőrre  kerülését.  A  terméket  mindig  jól  szellőző

helyen használd.  Munka közben étkezni,  inni és dohányozni nem szabad! Evés előtt,  a

munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az

eredeti csomagolásában. 

Mennyi ideig őrzi meg minőségét a HYPO 10X?

Napfénytől védett, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, eredeti, ép, bontatlan 

csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 6 hónapig.
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Milyen kiszerelésekben kapható a HYPO 10X?

► 5 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel a HYPO 10X-et?

► pH értéke: >12

► színe: halványsárga

► illata: erős klóros

Honnan töltheted le a HYPO 10X legfrissebb biztonsági adatlapját?

A http://adatlapok.cleancenter.hu oldalról.
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