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EFFEKT 65 
Alkaliczny silnie pieniący środek myjąco-czyszczący na bazie wodorotlenku potasu 

nie zawiera chloru i nie dezynfekuje. Zastepuje Effekt 52 w wypadkach gdzie nie 
ma potrzeba dezynfekcji . Produkt  stosowany w przemyśle spożywczym 

Nie potrzeba specjalnych zezwoleń środowiskowych 
 

Przed użyciem: zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. 
 
Przeznaczenie:  
 Alkaliczny, silnie pieniący 
środek do usuwania 
 zanieczyszczeń tłuszczowych, 
krwi,  protein itp. w zakładach 
przemysłu spożywczego i 
przetwórczego, w rzeźniach i 
zakładach przemysłu 
mięsnego. Odpowiednik Effekt 
52 bez aktywnego chloru.  
Nie uszkadza powierzchni 
niklowanych, chromowanych 
stalowych, emaliowanych i  
plastikowych 
 
UWAGA Preparatu nie należy stosować na 
 powierzchniach aluminiowych i wrażliwych 
 na alkalia.  
 
Dozowanie: stosować w postaci roztworu wodnego 0,5-10,0%. 
Stężenie dostosować do stopnia zabrudzenia.  
Max. Temperatura roztworu roboczego 45ºC.  
Roztwór nanieścć na ok. 5-15 minut    
Zaleca się spłukać powierzchnię wodą przed i po zastosowaniu 
preparatu. Następnie bardzo dokładnie spłukac. 
Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu. 
Produkt można używać w wytwornicach  
pianowych 

     
 
Dane techniczne: klarowna żółtawa ciecz  
o słabym zapachu,  
koncentrat: pH 13,8                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                 
Termin przydatności:  
2 lata w szczelnie zamkniętym  
opakowaniu producenta.                          
Chronić przed mrozem.  
Data produkcji: na opakowaniu 
  
11 kg  Art. Nr: 0444 
29 kg Art. Nr: 0447 
 
Cechy produktu: 
Tworzy aktywną pianę dzieki czemu dłużej działa 
na czyszczonej powierzchni 
Skuteczny przy użyciu zimnej i twardej wody 
Opakowania zatwierdzone przez UN 
Informacje o transporcie -UN 1814      
 

 
Data produkcji: na opakowaniu 

  
Skład: 
Wodorotlenek potasu  10-30%  
Dwukarboksylowy aminoalkan – 1-5 
Etoksylowany, propoksylowany 
 alkohol (C10), polimer               -  1-5 
 
 
Oznaczenie: 

              
  
C  - ŻRĄCY 
Wodorotlenek potasu 10-30% 
  

 Środki ostrożności 

R 35: Powoduje poważne oparzenia 
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast  duża 
         iloscią wody i zasiegnąć porady lekarza 
S28  Po kontakcie ze skórą, natychmiast zmyć dużą ilością  

wody  
S 36/37/39: Nosic odpowiednia odzież ochronna, 
         odpowiednie rekawice ochronne i okulary 
          lub ochrone twarzy. 
S 45: W przypadku wypadku lub jesli źle sie poczujesz, 
         niezwłocznie zasiegnij porady lekarza - jesli to 
         możliwe pokaż etykietę. 
 
 
Wskazania dodatkowe: 
Producent nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za 
straty spowodowane  niezgodnym z przeznaczeniem 
stosowaniem preparatu. 


