
 

 

 

 

 

 

 

DENGRAS FOOD 

Απολυ�αντικ� Απολιπαντικ� 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το DENGRAS FOOD ε�ναι  να απολιπαντικ� �ε πολλαπλ ! εφαρ�ογ ! που περι χει στην σ(νθεση του απολυ�αντικ* 
συστατικ* �ε β*ση τη τεταρτοταγ, α��ων�α. Προορ�ζεται για τον καθαρισ�� παντ�! τ(που επιφανει1ν σε κουζ�νε! και 
βιο�ηχαν�ε! τροφ��ων. Ε�ναι  να απολυ�αντικ� �ε β*ση τι! γλυκοαλκο�λε! που δεν αφ,νει κατ*λοιπα και �πορε� να 
ξεπλυθε� ε(κολα. Αν*λογα �ε τη συγκ ντρωση στη δοσολογ�α του �πορε� να χρησι�οποιηθε� για την καθαρι�τητα ,για 
κουζ�νε!, σκε(η, το�χου!, δ*πεδα, κλπ. Λ�γω τη! ειδικ,! του σ(νθεση!, ε�ναι αποτελεσ�ατικ� κατ* των βακτηρ�ων 
Gran + και Gran -, �(κητε! και ζ(�ε!. 

 

βακτηρ�ων:  Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus hirae 
Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 
Listeria monocytogenes 

 

�(κητε!: Candida albicans 
  Aspergillus niger 

 

Το DENGRAS FOOD πληρο� του! ακολο(θου! κανονισ�ο(! : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ UNE – EN 13697: Για βακτηριοκτ�να 
και �υκητοκτ�να επιβ*λλοντο! και χρ,ση σε βιο�ηχαν�ε! τροφ��ων. 

 

HΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Πριν χρησι�οποι,σετε το προϊ�ν διαβ*στε προσεκτικ* την ετικ τα προκει� νου να αποφ(γετε τυχ�ν κινδ(νου! για τα 
*το�α και το φυσικ� περιβ*λλον. Η χρ,ση του για απολ(�ανση σε βιο�ηχαν�ε! τροφ��ων, θα πρ πει να γ�νεται εν 
απουσ�α τροφ��ων. Θα πρ πει να λα�β*νονται �λα τα απαρα�τητα � τρα  τσι 1στε τα τρ�φι�α, τα �ηχαν,�ατα και τα 
σκε(η που χρησι�οποιο(νται στου! χ1ρου! , εγκαταστ*σει! στου! οπο�ου!  χει εφαρ�οστε� προηγου� νω! το 
DENGRAS FOOD να �ην περι χουν κατ*λοιπα κανεν�! απ� τα συστατικ* του. Γι΄ αυτ� 

θα πρ πει να ξεπλ νονται κατ*λληλα �ε νερ� �λα τα � ρη που  χουν υποστε� την απ� 
τη! απολ(�ανση πριν χρησι�οποιηθο(ν ξαν*. Hεν πρ πει να το 
ανα�ιγν(εται �ε καν να *λλο χη�ικ� προϊ�ν. Hεν ε�ναι συ�βατ� νε 
ανιονικα απορρυπαντικ*. Για τον καθαρισ�� δαπ δων, επιφανει1ν, 
το�χων κλπ. να το χρησι�οποιε�τε σε αναλ�για 3%  ω! 10%, αν*λογα �ε 
τον βαθ�� τη! ακαθαρσ�α! και το β*θο! καθαρισ�ο(. Μπορε� να 
χρησι�οποιηθε� � σω ψεκασ�ο( , ραντισ�ο(, �ε το χ ρι , �ε �ηχανικ� 
σ(στη�α. 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Σε 100γρ περι χονται 2,2γρ 
Χλωριο(χου Hιδ κυλο Hι�εθυλα��ων�ου. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Χλωρ�διο διδεκυλο-δι�εθυλα��ων�ου: 2,2 % κ.β. 
Hιαλυτικ* και  κδοχα  ω!  100% 

 

ΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙHΙΟΤΗΤΕΣ 
Ε�φ*νιση:  Hιαφαν ! υγρ� 
Χρ1�α:  Πρ*σινο 
pH: (5%)  12.5  
Πυκν�τητα ( 20° C): 1.030 gr/cc 
χηµική ζήτηση σε οξυγόνο:  236.89 g/Kg 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Hοχε�α 750 cc, 5 και,  20 και.  
 
 

 



 

 


