
 

 

DIVODES FG VT29 
 
 
 

 
Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel 
     

Produkttype 
DIVODES brukes utfortynnet til desinfeksjon av alle overflater, redskaper og ustyr som kommer i kontakt 
med næringsmidler. Produktet fordamper 100 % og krever derfor ingen etterskylling. Produktet er meget 
effektivt overfor de vanlig forekommende bakterier, sopp og virus innenfor næringsmiddelproduksjon. 
 
Bruksområde 
Alle flater og utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler. Produktet bør ikke anvendes på malte 
eller lakkerte flater, samt pleksiglass. 
 
Sammensetning 
Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. 100 g væske inneholder: 17,5 g propan-2-ol og 52,5 g propan-1-ol.  
 
Bruksanvisning / Prosedyre 
Produktet skal brukes utfortynnet. Bruk egnet påføringsutstyr f.eks lavtrykksprøyte. Vask vekk synlig 
smuss og tørk overflaten før desinfeksjon. For desinfeksjon, spray produktet på overflaten og la virke til 
det fordamper (ca. 5 min). Produktet er meget brannfarlig; ikke spray på varme overflater, åpen flamme 
eller glødende gjenstander. Koble av det elektriske utstyret før du begynner å desinfisere det med 
DIVODES.  

Egenskaper 

pH: ca. 9  
Spesifikk vekt: ca. 0,86 kg/L 
 
Lagringsbetingelser 
Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom. Oppbevares 
adskilt fra tennkilder og varme. Produktet er brannfarlig, klasse A.  
 
Pakning 
Eske med 2x 5 liters kanner. 
 
Miljøforhold 
UTEN FOSFAT. Det er betalt vederlag for  
innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.                                
 
Sikkerhetsforhold 
DIVODES er meget brannfarlig. Fare for alvorlig øyeskade. Damp kan forårsake døsighet og 
svimmelhet. Oppbevares på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 
Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med 
store mengder vann og kontakt lege. Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Må bare anvendes på godt 
ventilerte steder. 
 
Se forøvrig sikkerhetsdatablad for DIVODES FG VT29 
Hvis ytterligere informasjon ønskes, kontakt Lilleborg Profesjonell, telefon 815 36 000. 
 
Erklæring 
Produktet er merket i h.h.t. TKVDN. 
 
For mer informasjon om renhold og hygiene, kontakt: Lilleborg Profesjonell  
PB 4236 Nydalen, 0401 Oslo, Tlf 815 36 000, Fax 22 89 50 80, www.lilleborgprofesjonell.no  
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