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Divodes FG

Divosan�

Användningsfärdigt snabbverkande desinfektionsmedel med direkt- och
långtidsverkan.

Produktbeskrivning
Divodes FG är ett användningsfärdigt desinfektionsmedel för livsmedels-
dryckesindustrin, avsett för desinfektion av öppna spritbeständiga ytor, maskiner
samt annan utrustning (hack, skärbrädor, fyllrör på fyllmaskiner, grytor, etc.).
Divodes FG dunstar utan att lämna några rester på ytan.

Produktegenskaper
Divodes FG är snabbverkande och lämplig för mellan- och slutdesinfektions-
applikationer.
Divodes FG kan användas på ytor i kontakt med livsmedel. Produkten dunstar
snabbt och lämnar inga rester. Divodes FG skummar inte. Eftersköljning är inte
nödvändig om behandlade ytor har torkat före kontakt med livsmedel.
Livsmedels- och dryckesindustri: Lämplig för alla ytor som tål alkohol samt
maskiner och annan utrustning. Exempelvis för bänkar/diskar för
styckning/hackning, skärbrädor, fyllrör på fyllmaskiner, grytor, transportband,
och ytor som bänkar/diskar. Kan med fördel appliceras i samband med stopp
mellan skift för att säkerställa god hygien tills produktionen startar igen.
Butiker, slakterier, etc: Lämplig för desinfektion av diskar och ytor där livsmedel
hanteras och förvaras.
Divodes FG är sammansatt av en optimal blandning av alkoholer (bl.a. n-
propanol och iso-propanol). Den unika formuleringen ger utmärkta
desinficerande egenskaper. Divodes FG har ett brett spektrum som omfattar
alla grupper av vegetativa mikroorganismer. Tillväxt av sporer förhindras.

Produktfördelar
• Färdig brukslösning (ingen spädning behövs)
• Effektiv mot alla vegetativa mikroorganismer
• Skummar inte
• Lämplig för ytor och områden känsliga för fukt och vatten
• Dunstar snabbt utan att lämna rester

Bruksanvisning
Divodes FG används outspädd. Avlägsna först rester av livsmedel och lös
smuts.
Mellandesinfektion: Spraya på och lämna lösningen på ytorna. Låt lufttorka.
Finns produkt kvar på ytan vid driftstart: torka med ren torkduk.
Slutdesinfektion: Spraya ytorna. Vänta 5 minuter och torka sedan av med en
torkduk.
Spraya ytan på nytt och lämna lösningen att lufttorka.
Finns produkt kvar torka av ytan med ren torkduk. Eftersköljning är inte
nödvändig.
OBS. Undvik sprayning i närheten av motorer eller oskyddad elektrisk
utrustning. Undvik aerosolbildning. Spraya inte på heta ytor eller i närheten av
källor för antändning (öppna lågor, etc.)
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Teknisk information
Utseende Klar, färglös vätska
Relativ densitet vid 20°C 0.86
pH (koncentrat vid 20°C) 8.8
Kemisk syreförbrukning (COD) 1510g O2/kg
Kväveinnehåll (N) inget
Fosforinnehåll (P) inget
Ovanstående data är typiska värden för en normal produktion, men gäller inte som specifikation för produkten.

Skyddsföreskrifter och lagring
Lagra i sluten originalbehållare, avskilt från solljus och extrema temperaturer. Lagra inte i närheten av
antändningskällor. Kompletta anvisningar gällande hantering och kvittblivning av produkten finns angivna i
Säkerhetsdatabladet.

Att beakta
Divodes FG är säker för användning på de material som normalt förekommer i livsmedels- och dryckesindustrin.
Dock skall man undvika att använda produkten på polykarbonat och andra plastytor (ex.vis plexiglass eller
akrylat) vilka då kan utveckla �stress cracking�.
Vid osäkerhet bör man testa och utvärdera specifka material före en längre användning.

Mikrobiologisk information
EN 1276: klarar testen vid 50% utspädning i hårt vatten (300ppm som CaCO3), låg smutsbelastnig (0.03%
bovinalbumin) och 5 minuters kontakttid vid 20°C.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7511258
7515054
7511262

2x5L
20L

6x750ml

Dunk
Dunk
Sprayflaska


