
Đặc tính

Degrasan Des 2000 là tác nhân khử trùng

dùng trong ngành công nghiệp chế biến thực

phẩm. Sản phẩm có chứa các tác nhân là ẩm

và thành phần ammonium bậc bốn.

Degrasan Des 2000 là chất lỏng, trung tính và

gần như không mùi khi pha loãng. Sản phẩm

phá hủy các vi sinh có hại thường có trong

ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Sản

phẩm không gây hại cho các kim loại mềm

như thiếc, nhôm, hợp kim nhôm, cao su và

nhựa thường.

Degrasan®
Vietchem

Thông tin kỹ thuật

Màu: trong

Dạng: lỏng

pH-value (1% dung dịch): 7.5                                                                               

Tỉ trọng: 0.99 g / cm³

Thành phần

Hợp chất ammonium bậc bốn, chất ổn định

Ứng dụng

Nồng độ: 0.5% - 3%

Nhiệt độ: 5 - 20°C

Thời gian: 30 – 60 phút

Sau khi làm sạch vật dụng, bề mặt, phun xịt Degrasan Des 2000 ở nồng độ 0,5 –

3,0 %. Thời gian: 30 – 60 phút. Trước khi tái sử dụng, cần rửa, tráng lại vật dụng,

bề mặt bằng nước sạch. Nếu ngâm, ngâm ít nhất 10 phút trước khi rửa.

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

Cất giữ trong vật chứa gốc. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát. Đóng chặt nắp sau

khi sử dụng. Đảm bảo hệ thống thông gió đầy đủ. Tuân thủ quy định của các cấp

chính quyền về lưu trữ.

Thông tin sinh thái

Xem Phiếu an toàn hóa chất (MSDS)

Degrasan Vietchem 
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Mã sản phẩm: DES2000-0010

Đóng gói: Can 10 kg

Chất khử trùng, nồng độ đậm đặc

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 2000

Thông tin sản phẩm


