
MOD DE UTILIZARE

Sisteme automate de spălare CIP                                                                                                                                                                                 

Inainatea folosirii detergentului, dacă considerați necesar clătiți instalația. După degresarea instalației clătiți bine înaintea folosirii 

produsului.                                                                                                                                                                                                                             

Spălarea manuală a echipamentelor și suprafețelor                                                                                                                                            

Eliminaţi eventualele resturi de pe suprafaţa care trebuie spălată, după aceea cu ajutorul unui mop sau a unui echipament cu presiune 

spălaţi suprafaţa sau echipamentele care necesită degresare. Dacă suprafaţele sau echipamentele spălate cu Agrydet K500 intră în 

contact direct cu alimentele sau băuturile este necesară clătirea. Pardoseliile spălate cu AGRYDET K500 nu necisită clătire. Sistemul de 

dozare este modalitatea perfectă pentru folosirea produsului. Folosirea sistemului de dozare reduce costurile și consumul de detergent 

garantând calitatea în procesul de spălare.              

Curăţarea grăsimilor persistente de orice tip, degresarea pardoselilor şi suprafeţelor în general, conducte, rezervoare, lăzi din plastic, 

sisteme C.I.P., camere frigoricie, etc. Recomandat în industria alimentară ca detergent-degresant. Utilizaţi produsul conform etichetei şi 

modului de utilizare.                                                                                                                                                                                        

Detergent degresant cu efect igienizant pentru curățarea grăsimilor și igienizarea suprafețelor, echipamentelor și instalațiilor. 

Datorită principiilor active alcaline îndepărtează rapid și eficient grăsimile de orice tip, din sectorul agroalimentar. Prezenţa 

sărurilor de amoniu quaternar din formula produsului garantează igiena suprafețelor și echipamentelor spălate. Produs cu 

spumare redusă. Dacă suprafața de lucru sau echipamentul intră in contact direct cu alimentele sau băuturile, clătiți inaintea 

folosirii dacă considerați necesar. Recomandat pentru sistemele automate de spălare C.I.P. ( Clean In Place ) din industria 

alimentară.  Produs profesional, citiţi fişa de siguranţă înaintea utilizării produsului. Produs biodegradabil 90%.

DOZARE

UTILIZARE

Automat sau manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pentru echipamentele de spălare: 1% - 3%  per litru de apă                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pentru utilizarea manuală: 60-120 ml în 5-8 litri de apă, utilizare manuală.                                                                                                                                                                                                                   

Suprafețe 2% per litru de apă după spălare așteptați 5 minute după care clătiți cu apă. Dacă este necesar măriți doza cu 1% -2%.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pardoseli 1-2% per litru de apă spălați și lăsați să se usuce fără clătire. Dacă este necesar măriți doza cu 1% -2%. Pentru igienizare 

energică produsul poate fi folosit 1:1 cu apa sau în stare concentrată. Diluarea produsului se face în funcţie de gradul de murdărie și 

duritatea apei, de aceea dacă consideraţi că este necesar măriţi doza pentru obținerea efectului dorit. 

DOMENIU DE UTILIZARE

Industria alimentară şi agroalimentară, bucătării profesionale, sistemul Ho.Re.Ca, firme de catering, măcelării, patiserii, cantine, 

restaurante, fast food, industria de prelucrare a laptelui si a cărnii, aparate de muls, feliatoare profesionale, mașini de injectare a cărnii etc. 

AGRYDET K500

Detergent degresant igienizant alcalin pentru curățarea suprafețelor, 
instalaților și echipamentelor, pentru industria agroalimentară

KUATERNAR
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BIODEGRADABILITATE

Ambalaj phd 5 kg 10 kg

Cod. produs: SD2323 SD2324

Cod. Ean -13 

Bucati in cutie: 2 1

Cutii pe palet: 72 24

ECOTOXICITATE Cutii pe rand: 18 12

Aspect Culoare Miros

lichid galben specific

Clasificarea pericolelor GHS05; GHS07 COROZIV; IRITANT

PRODUCATOR

EMITENT

Reprezentant producator: SANIDET PROFESSIONAL S.R.L.                                                                                                

Voluntari-077190 / IF /Romania 

e-mail: info@sanidet.ro   I  www.sanidet.ro                                                                            

Date de contact pentru informații suplimentare in caz de urgentă:                             

Tel:+4021.311.31.33 I  Email:info@sanidet.ro 

ETICHETARE PRODUS

Eticheta în conformitate cu regulamentul  CE N.1272/2008 

Valabilitatea și lotul produsului  sunt evidențiate pe eticheta acestuia.

EMITENT FISA

COROZIV / IRITANT -  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă.                                                                                                                                                    

A nu se înghiți produsul! În caz de înghițire clătiți gura, dar nu provocați voma, în ambele cazuri de mai sus dacă simptomele persistă, se 

recomandă consultarea imediată a medicului, prezentând ambalajul sau eticheta produsului. Nu folosiți produsul pentru alte scopuri decât 

cele prevăzute, și verificaţi întotdeauna să nu existe probleme de inadvertenţa în momentul folosirii acestuia. Nu amestecaţi produsul cu 

alte produse. Dacă utilizatorul final folosește produsul în alt mod decat cel indicat în fișă, sau în alte scopuri, iar în urma acestor acțiuni au 

loc accidente de orice tip, vina aparține în totalitate utilizatorului final, în acest caz, emitentul fișei, fiind exonerat de orice vină. Dacă 

utilizatorul final nu înţelege, are dubii în privința informațiilor din această fișă, sau dorește informații suplimentare, poate solicita în scris 

acest lucru, la adresa de e-mail info@sanidet.ro, sau  poate utiliza numărul de telefon de mai jos. Emitentul fişei tehnice nu îşi asumă 

responsabilitatea decât pentru informaţiile furnizate în interiorul prezentei fişe tehnice. 

PROTECTIE

Pentru informatiile cu privire la protectia individuala a operatorilor care utilizeaza produsul avem rugamintea sa cititi cu atentie Sectiunea 8. 

din fisa de securitate a produsului.  

Produs in Italia pentru: SANIDET PROFESSIONAL                                                                  

Rovigo - Italy | e-mail: info@sanidet.eu  I  www.sanidet.eu

Pentru achiziție produs, contactați furnizorul sau distribuitorul dvs. local

DEPOZITARE PRODUS

RECOMANDĂRI

Produs concentrat, nu exagerați în dozare. Pulverizati produsul cu atenție, evitați inhalarea vaporilor deoarece poate provoca iritația căilor 

respiratori. Dacă pulverizați produsul în stare concentrata folosiți mănuși și mască de protecție. Evitați inhalarea vaporilor poate provoca 

iritarea căilor respiratori. Clătiți suprafața de lucru și echipamentele care intră în contact direct cu alimentele înaintea folosirii. Pentru mai 

multe informaţii referitoare la prezentul produs solicitaţi fişa de siguranţă a produsului. 

Principale referinte normative:

Regulamentul (CE) nr.1907/2006

Regulamentul (CE) nr.830/2015

Directiva (CE) 67/548/CE

Directiva (CE) 60/2001

Regulamentul (CE) nr.1272/2008

Regulamentul (CE) nr.453/2010

PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE

Biodegradabilitatea agenţilor din formula produsului este 

de 90%, în conformitate cu Reg. 648/2004/CE și 

ulterioare modificari Reg.259/2012. Produsul respectă 

normele U.E. 82/842 si 82/843

MOD DE AMBALARE

ATENȚIONĂRI

Păstrați produsul în recipientul original închis etanș. Se recomandă manevrarea 

cu atenție a recipientului, pentru a nu fi lovit, astfel evitându-se eventuale 

scurgeri.Feriti produsul de razele solare si de inghet. Depozitarea și manevrarea 

recipientului, se va face în conformitate cu reglementarile fișei de siguranță.

Produs pentru uz profesional

IRITANT

GHS07

COROZIV

GHS05
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