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Divodes FG

Divosan�

Yleiskäyttöinen väli- ja loppudesinfektioaine

Kuvaus tuotteesta
Divodes FG on käyttövalmis sumute elintarviketeollisuuden pintojen ja laitteiden
desinfiointiin.

Ominaisuudet
Divodes FG on nopeavaikutteinen sumute väli- ja loppudesinfiointiin.
Divodes FG soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville 
pinnoille ja haihtuu nopeasti jättämättä jäämiä. Se soveltuu käytettäväksi 
alkoholia sietävien pintojen, koneiden ja laitteiden kuten leikkauspöytien, 
kuljettimien, täyttökoneiden ja muiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvien pintojen desinfiointiin.
Sitä voidaan käyttää tuotantotaukojen ja -katkojen aikana, jolloin korkea hygienia-
taso säilyy koko tuotantoprosessin ajan. 
Divodes FG on alkoholiseos, joka on kehitetty on optimaaliseen biosidiseen 
vaikutukseen. Se on laajavaikutteinen ja tehoaa kaikkiin bakteereihin sekä 
useimpiin hiivoihin ja sieniin. 

Edut
• Käyttövalmis
• Laajavaikutteinen
•     Vaahtoamaton
• Soveltuu käytettäväksi kosteuden aroilla pinnoilla
• Haihtuu nopeasti jättämättä jäämiä 

Käyttöohje
Divodes FG:tä sumutetaan käsiteltäville pinnoille laimentamattomana ja annetaan 
kuivua. 
Tuotetta ei tule sumuttaa suojaamattoman sähkölaitteen lähellä. Vältettävä 
aerosolin muodostumista. Tuotetta ei saa sumuttaa kuumille pinnoille eikä tulen-
lähteisiin. 
 

Tekniset tiedot
Ulkonäkö                kirkas, voimakkaasti alkoholille tuoksuva 
                                                             neste
Ominaispaino (20 °C) 0,86
pH-arvo, laimentamaton liuos 8,8
Kemiallinen hapenkulutus                    1510 gO2/kg
Typpipitoisuus (N)                                Ei sisällä
Fosforipitoisuus (P)                              Ei sisällä

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää
ohjearvoina.

Koostumus
Isopropanolia 10 - 20 %
N-propanolia                                        50 - 75 %
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Käyttöturvallisuus ja varastointi
Säilytettävä erillään tulenlähteistä. Tuote saattaa ärsyttää silmiä ja limakalvoja.Tuotteen turvalliseen käyttöön ja 
hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvätkäyttöturvallisuustiedotteesta. 
 
Yhteensopivuus
Divodes FG:tä voidaan suositusten puitteissa käyttää turvallisesti elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla 
pinnoilla. Vältettävä kuitenkin tuotteen sumuttamista polykarbonaatti- ja muille muovipinnoille,  jotka voivat saada 
jännitehalkeamia. Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä varmistua materiaalien yhteen-
sopivuudesta.
 
Ympäristötiedot
Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn
ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Pakkaustiedot
Tuotenumero Pakkauskoko Pakkausmuoto
7511262
7511258

6 x 0,75 l
2 x 5 l

Sumutinpullo
Kannu
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