
ARKUSZ PRODUKTU

AL 400 ACID
Substancja silnie kwasowa skoncentrowana

Ogólnie 

Substancja usuwająca zabrudzenia na 
bazie kwasu fosforowego, 
niskopieniąca, wysoko 
skoncentrowana, do   dokładnego 
czyszczenia za pomocą dowolnego 
systemu wszystkich rodzajów 
powierzchni odpornych na działanie 
kwasu, urządzenia, instalacje, podłogi, 
wyposażenie sanitarne, powierzchnie 
narażone na działanie wody. 
AL ACID 400 Jest on stosowany do usuwania 
zanieczyszczeń nieorganicznych, kamienia 
wapiennego, rdzy i jest kompatybilny z 
większością powierzchni występujących w 
przemyśle spożywczym i nie tylko.
Ta szczególna kombinacja kwasów i środków 
powierzchniowo czynnych zapewnia szybkie 
przenikanie i usuwanie nagromadzonych 
osadów i tłuszczy, bez wytwarzania piany, bez 
potrzeby długiego płukania, także w 
warunkach stosowania wysokiej turbulencji i 
ciśnienia.
AL 400 ACID pozostawia jasne i błyszczące 
powierzchnie, eliminuje plamy z twardości 
wody.

Campi di applicazione
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AL 400 ACID è impiegato nella disincro-
stazione di acciaio inox, plastica, vetroresina, 
resine epossidiche e fenoliche, cemento, 
pietre naturali non lucidate, pavimenti 
microporosi e in grès porcellanato, gomma, 
vetro e, con opportune cautele, ferro e 
alluminio.
AL 400 ACID trova impiego specifico nella 
ristorazione e nell’industria alimentare.
AL 400 ACID è utilizzato per la 
disincrostazione di fondo dei bollitori 
cuocipasta per la rimozione di incrostazioni 
inorganiche miste ad amido.
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AL 400 ACID si utilizza per:
a)czyszczenia podłóg ręcznie za pomocą 
mopa lub mechanicznie;
b) czyszczenia obrotowego (CIP) instalacji i 
urządzeń
c) czyszczenia natryskowe instalacji o dużej     
    wielkości;
d) Czyszczenie ręczne lub poprzez n               
    zanurzenie narzędzi lub elementów             
    zdejmowanych;
e) odkamienianie zmywarek;
f) odkamienianie kotłów

AL 400ACID może być stosowany zarówno z 
zimną jak i z gorącą wodą(max. 60 c) przez 
krótki czas kontaktu z powierzchnią ( do 15 
minut na powierzchniach 
bardziejwytrzymałych).

Zaleca się, aby dokładnie spłukać 
powierzchnię po każdym myciu.

Modalità d’impiego
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ARKUSZ PRODUKTU

AL 400 ACID

               Dane techniczne 

Skład acido fosforico, tensioattivi non ionici, anticorrosivi
Wygląd Przezroczysta ciecz bezbarwna
Zapach Bez zapachu
Ciężar właściwy 1,34
aktywy 55%
Odczen ph 0
PH w roztworze do 
użytkowania 

1 ± 0,5 

Rozpuszczalność całkowita
Biodegradacja Wszystkie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 

biodegradacji tlenowej zawartej w załączniku III do rozporządzenia (IS) Nr 
648/2004
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Obuwie ochronne

AL 400 ACID jest żrocy, powoduje oparzenia. 
Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku 
kontaktu z oczami i skórą, natychmiast przemyć 
dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza

okulary ochronne 

Rękawiczki gumowe 
lub z pcv

4 karnistry po 6 Kg.

Informacje dodaktowe
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 

Nie mieszać z innymi produktami. Na aluminium, 
stopach żelaza i chromie, nie przekraczać 
stężenia 0,3%, roztwór w temperaturze 
pokojowej i stosować w bardzo krótkim 
czasie kontaktu z powierzchnią.

Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób 
zapobiebania 

środki ostrożności  

a) Do generalnego czyszczenia podłóg, użyć 
roztwór 0,5 – 2 % w zależności od stopnia 
zanieczyszczenia

b) Do czyszczenia obrotowego (CIP) instalacji 
i urządzeń, zmoczyć powierzchnię, a 
następnie użyć roztworu 5% przez 5 - 15 
minut. Dokładnie wypłukać, a następnie 
zdezynfekować 0,2% roztworem CROSAN 
(na bazie chloru) lub SANIQUAT 66 
(opartych na czwartorzędowych związkach 
amoniowych) lub AL 90 SANI (na bazie 
amfoterycznych). Dokładnie wypłukać 
powierzchnię.

Dosowanie
c) Do codziennego czyszczenia 

natryskowego, użyć roztwór 0,3 -1,5% 
wzależnościodstopnia zabrudzenia

d) Do czyszczenie ręcznego lub poprzez 
zanurzenie narzędzi lub elementów 
zdejmowanych, rozcieńczyć do 1 – 2%

e) Do odkamieniania zmywarek należy użyć 
gorący roztwór 10-20% i pozostawić na 
30', wypuścić i spłukać.

f) Do odkamieniania kotłów do gotowania, 
należy użyć roztwór o stężeniu 20%  i 
pozostawić na powierzchni przez 20- 30 
minut.
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