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PRODUKTINFORMATION

Produkt:

Typ: Miljövänlig, fettlösande, skummande grov-och allrengöringsprodukt, som både renar
och desinficerar i samma moment.

Användningsområde: All tillverkande livsmedelsindustri som bagerier, konditorier, charkuterier och där-
varande grillar och diskar, choklad-, mandelmassa-, majonnäs-, saft-, sylt- och
gurkfabriker, kyl- och frysanläggningar, grillbarer, gatukök, glassmaskininnehavare,
spisar, på och inuti ugnar, stekbord, plåtar, kärl, fett- och luftfilter i fläktsystem. Ren-
göring av fettbelagda golv, väggar och tak, bord, diskar, golvbrunnar m m, m m. Även
på ytor, där mögel kan uppstå och i sanitära utrymmen.

Fördelar: CAPASAL används på de flesta ytor, som kommer i beröring med fett, flott, socker,
choklad, kryddor, deg, mjöl, mögel, mjölkprodukter, animaliska (organiska ämnen,
köttvaror, blod, fastbrända rester och överhuvudtaget födoöämnen i olika former.

CAPASAL är bakteriehämmande i ett blandningsförhållande ända upp till 1:50.

CAPASAL är praktiskt taget fri från fosfater, vilket dessutom gör den ytterst miljövänlig.
CAPASAL klarar rengöringsproblem, där man normalt måste använda frätande
produkter.

Applicering: Borste, svamp, trasa, golvskurmaskin, högrtyckstvätt (påföres med lågtryck). Varmt
eller hett vatten ger bästa resultat. Låt verka 3-20 minuter beroende på beläggning-
ens art. Borsta eller skrapa lätt vid behov och skölj eller torka av med vatten.

Dosering: Ugn: 1:1-1:2
Kraftig fettbeläggning 1:5-1:10
Kraftig besmutsning: 1:10-1:20
Normal besmutsning: 1:20-1:30
Daglig rengöring: 1:40

Luft- och fettfilter i fläktar, plåtar och redskap: Lägg dessa i blöt i CAPASAL med en
dosering på 1:10 i hett vatten. Låt verka i ca 15-20 minuter. Borsta eller skrapa lätt vid
behov och skölj med vatten.

PH-värde: 13,5 i koncentrerad form.
10,9 i 2% brukslösning.

Biologisk nedbrytbar: Kaliumhydroxid, natriumhypoklorit, noniontensider, amfotärtensider.

Innehåll: CAPASAL är biologisk nedbrytbar av mikroorganismer, som normalt förekommer vid
biologisk rengöring av kommunalt avloppsvatten.

Övrigt: Bäst resultat uppnås i varmt eller hett vatten.

Godkännande: CAPASAL är granskad av bl a IVL, SLR och Kemikalia. CAPASAL är godkänd av den
Danska Veterinärstyrelsen för användning inom kött- och slakteriindustrin.

Emballage: Plastdunkar om 5, 10 och 27 kg, fat om 205 kg.

CAPASAL
Högeffektiv och bakterie hämmande specialrengörings- och hygienprodukt till livsmedelsindustrin.


