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Đặc tính

Degrasan Des AL là cồn khử trùng nhanh chóng, hiệu

quả cho các bề mặt nhạy cảm trong ngành công

nghiệp thực phẩm. Sản phẩm được dùng để khử

trùng cho dao cắt, dây chuyền đóng gói, băng tải, cân,

máy cắt… Thành phần cồn đặc biệt và nồng độ đậm

đặc của Des AL cung cấp hiệu quả diệt vi sinh tối ưu,

không để lại vệt. Thời gian bay hơi bằng thời gian ứng

dụng.

Des AL hoạt động chống lại quang phổ của vi khuẩn,

vi rút. Ưu điểm của sản phẩm là không cần rửa lại bề

mặt. Des AL nhanh chóng bay hơi, không để lại vệt.

Ứng dụng

Phun xịt Des AL không pha loãng khoảng 50 ml/m2 để khử trùng bề mặt

Thành phần

Alcoholic composition, 2-propanol

Thông tin kỹ thuật

Màu: không màu

Dạng: lỏng

Mùi: cồn

Tỉ trọng: 0.85 g / cm³

Thông tin an toàn

Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS) và nhãn dán về các thông tin xử lý, cảnh báo, sơ

cứu. 

Bảo quản

Đóng chặt nắp. Để nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt. Tránh ánh nắng

mặt trời trực tiếp.

Thông tin sinh thái

Sản phẩm và các tác nhân tẩy rửa được sử dụng (chất hoạt động bề mặt) đáp ứng yêu

cầu của pháp luật hiện hành về tính phân hủy sinh học. Sản phẩm được sản xuất theo

quy trình an toàn, tiên tiến, thân thiện với môi trường mà vẫn đảm bảo Tiêu chuẩn chất

lượng.
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Mã sản phẩm: DESAL-0010

Đóng gói: Can 10 Lit

Cồn khử trùng

Biệt thự số 5-1, Palm
Garden, 2 Việt Hưng, Khu
đô thị Việt Hưng, Phường
Việt Hưng, Quận Long
Biên, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Degrasan® Des AL

Thông tin sản phẩm


