
Blutoxol 
Élelmiszeripari fertőtlenítő tisztítószer 
 

Tulajdonságok 
Eltávolítja a növényi és állati eredetű zsírt, olajat és fehérjét. Illatanyag mentes. Szalmonella ellen is hat.  
 

Összetevők 
100 g-ban: 5 g kvaterner ammóniumvegyület, nem ionos tenzidek, szerves és szervetlen sók,  
vízbázisú oldószerek, színezőanyagok.  
pH érték (koncentrátumban): kb. 13                      pH érték 1%-os oldatban: kb. 12.5 
 

Felhasználási terület 
Lugálló, lemosható felületek tisztítására és fertőtlenítésére az élelmiszert feldolgozó iparban,  
mint pl. nagykonyhák, vágóhidak, pékségek, shop-bisztró részlegei, teakonyhák, stb. 
Lúgérzékeny felületeken nem szabad alkalmazni, pl. linóleum, diszperzióslakk stb. 
A nem megfelelő alkalmazásból származó károkért felelősséget nem tudunk vállalni. 
 

Felhasználás  
Amennyiben a Blutoxolt –oldott állapotban- hidegen alkalmazzuk, a fehérjéket maradék nélkül el tudjuk 
tüntetni. Ahhoz, hogy a zsírok elégjenek forró vízzel le kell lemosni és fel kell sikálni a felületet. 
Azokat a felületeket, amelyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerekkel, ivóvízzel kell leöblíteni.  
 
Karbantartó tisztítás / fertőtlenítés: két lépcsős 
eljárásban. Adagolás: lásd. a táblázatban. 
   
 
Alaptisztítás / Súroló fertőtlenítő tisztítás:  
Egy tárcsás súrológép és vízszívó.  
Adagolás: 400 ml kell 8 liter hideg vízhez.  
 
Felülettisztítás / Fertőtlenítés: kendő, vödör, védőkesztyű. 
Adagolás: lásd. a táblázatban. 
 
Habszóró eljárás: 25 ml (1 adagolófejnyi) 500 ml-es szóróflakonba és 
hideg vízzel a jelzésig feltölteni. A lemosó-, ill. mikroszálas kendőt 
felhabosítani és a felületet letörölni. A koszos kendőt vízben öblítsük ki. 
 
 
 

Az adatok megmutatják, hogy milyen százalékban kell keverni az oldatokat, 30 és 60 perces hatásidő esetén. 
Kis mértékben igénybevett felület    nagy mérétkben igénybe vett terület 

Baktericid Fungicid Baktericid Fungicid  
30 perc 60 perc 30 perc 60 perc 30 perc 60 perc 30 perc 60 perc 

Állati eredetű élelmiszerek –a tej kivételével-, beleértve az ipari konyhai területeket  
3,0 % 2,5 % 1,5 % 0,5 % 4,5 % 3,5 % 1,5 % 1,5 % 

Tej és tejtermékek 
3,0 % 2,5 % 1,5 % 0,5 % 3,0 % 2,5 % 1,5 % 1,5 % 

 

Anyagszükséglet / m² 
Karbantartó tisztítás / Fertőtlenítés: 0.4 - 3.6 ml a felhasznált koncentrátumtól függ 
Felülettisztítás / Fertőtlenítés: 0.4 - 3.6 ml a felhasznált koncentrátumtól függ  
Alaptisztítás / Súroló fertőtlenítés: 16 ml      Hab-szóró eljárás: 0.3 -1 ml 
 

 
  koncentrátumban  

 

Kiszerelés 
6 x 1 literes adagolóflakon kartonban Cikkszám. j 55 03 02  
1 x 10 litreres kanna Cikkszám. j 55 03 10  
1 x 200 literes hordó Cikkszám. j 55 03 72    
12 x 500 ml-es szoróflakon (üres) kartonban Cikkszám. z 01 23 48        19.05.2003/H 
 

 

R 38 Bőrizgató hatású. 
R 41 Ártalmas lehet a szemre. 
S 24/25 Bőrrel való érintkezést és szembe jutást kerülni  

kell. 
S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. 
 
Tilos más tisztítókkal vagy vegyszerekkel keverni.  
A figyelmeztetés oka: alkálilúg. 


