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JohnsonDiversey Divosan Extra

Divosan�

Sterk werkende desinfectant op basis van quaternaire ammoniumverbindingen.

Productomschrijving
Divosan Extra is een zeer actief desinfectiemiddel, dat wordt toegepast voor
het desinfecteren van apparatuur in de levensmiddelenindustrie, alsmede voor
ruimten die als dierverblijfplaatsen worden gebruikt.

Belangrijke eigenschappen
Divosan Extra is een hoog geconcentreerd desinfectiemiddel op basis van
quaternaire ammoniumverbindingen. Het heeft een breed werkingsspectrum en
is zeer effectief tegen zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën en
gisten.
Divosan Extra wordt aanbevolen voor gebruik in alle Open Plant Cleaning
processen (OPC). Het wordt toegepast nadat de oppervlakken grondig
gereinigd en nagespoeld zijn. Het kan worden gebruikt voor het desinfecteren
van vloeren, wanden, gereedschappen en overige apparatuur voor
voedselbereiding. Het is geschikt voor gebruik in de vlees- en gevogelte
verwerking, snack-industrie, zuivelfabrieken en diverse andere vormen van
voedselverwerking.
Divosan Extra is geschikt voor het handmatig aanbrengen of met behulp van
lage druk verspuiten met een grove druppel.

Voordelen
• Geconcentreerd product
• Speciaal geformuleerd voor gebruik in de voedselverwerkende industrie
• Geschikt voor gebruik op oppervlakken, die met voedsel in aanraking komen
• Effectief in zowel zacht als hard water

Gebruiksaanwijzing
Grondig reinigen met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel. Naspoelen met
koud leidingwater.
Dosering: 5 ml per liter water. Inwerktijd: minimaal 5 minuten
Gedesinfecteerde oppervlakken en apparatuur, die in contact kunnen komen
met eet- en drinkwaren dienen grondig nagespoeld te worden.

Technische gegevens
Uiterlijk heldere, kleurloze vloeistof
Relatieve dichtheid bij 20ºC 0.98
pH (1% oplossing bij 20ºC) 9.3
COD-waarde Chemical Oxygen Demand 456 gO2/kg
Stikstofgehalte (N) 4 g/kg
Fosforgehalte (P) afwezig
De bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en kunnen niet
worden opgevat als specificatie.

Veilige hantering en opslag
Bewaar het product in de originele, gesloten verpakking en bescherm het tegen
extreme temperaturen. Volledige instructies voor hantering en verwijdering van
dit product worden beschreven in het veiligheidsinformatieblad (Material Safety
Data Sheet).
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Product toepasbaarheid
Divosan Extra kan in de voorgeschreven gebruiksconcentratie veilig gebruikt worden op materialen, zoals deze
worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie. Bestaat hierover onzekerheid, dan is het aan te raden het
specifieke materiaal te testen voor gebruik.
Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Een lagere
dosering en/of kortere inwerktijd dan voorgeschreven kan leiden tot selectie van stammen die minder gevoelig
zijn voor dit middel.

Testmethode
Beschikbaar op verzoek

Goedkeuringen
Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van bacteriën (echter met uitzondering van mycobacteriën
en bacteriesporen) en gisten: A. op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard
echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij; B. in dierverblijfplaatsen en bijbehorende
ruimten.

Registratie
Het toelatingsnummer voor Divosan Extra is 11435 N

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte
7511152 20L
7511153 200L


