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PHO CID - kwaśny środek do mycia
instalacji udojowych 30 kg
Cena brutto

316,82 zł

Cena netto

257,58 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

CID LINES

Opis produktu
PHO CID - kwaśny środek do mycia instalacji udojowych

Właściwości
- oparty na kwasie fosforowym, kwasie siarkowym, zawiera środki zwilżające oraz inhibitory piany
- skutecznie myje i dezynfekuje systemy C.I.P. w drobiarstwie, mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów
- doskonale skuteczny w czyszczeniu igieł nastrzykiwarek oraz odkamienianiu myjek pojemników

Zastosowanie
- w przemyśle spożywczym do usuwania uporczywych osadów białka, kamienia
i rdzy z instalacji C.I.P.

Cechy produktu
Wygląd: przezroczysta bezbarwna ciecz nie pieniąca
pH (1%): 2,2
Gęstość (20°C): 1,123 kg/l
Punkt zamarzania: -10°C

Pojemność:
25 kg

Uwaga
Od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzenia do obrotu i
stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej kontroli substancji chemicznych i
produktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób niezgodny z prawem do produkcji materiałów wybuchowych.
Przy zakupie należy pobrać i wypełnić "Oświadczenie Klienta".
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Do pobrania:

*Wypełnione oświadczenie należy wysłać nam na nasz e-mail.*

Zagrożenia
Zagrożenia
- Piktogram GHS

- Kody piktogramów GHS05
- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
- Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P303: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć/usunąć całą
zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310+P321: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE
wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zastosować określone leczenie.
Zawiera: kwas fosforowy, kwas siarkowy.
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