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POWER HIGH 
Kuvvetli Alkali Köpüklü Temizlik Ürünü

GIDA 

HİJYENİ 

Köpüklü Alkali Temizlik 

Gıda sektöründe zemin, açık alan ve paslanmaz çelik ekipman temizliğinde, kir, yağ ve 
protein artıkları bulunan yüzeylerin manuel veya düşük basınçlı makineler ile 
temizliğinde kullanılan, kuvvetli alkali jel köpüklü sıvı temizlik ürünüdür. 

Yüksek yoğunlukta etkili ve stabil köpüğü ile yüzeyler tutunması sayesinde yüzeylerde 
daha etkin bir temizlik gücü sağlar. 

KULLANIM ŞEKLİ: 

Et, tavuk, balık, süt vb. gıda işletmelerinde zemin, ekipman ve açık alan temizliğinde 

güvenle kullanılabilir.  Öncelikle temizlenecek yüzeyler tercihen 40-60 C su ile ön 

durulama yapılarak kaba kirden arındırılmalıdır.  Daha sonra tercihen 50-60 C sıcak 
su ile hazırlanmış %1-2 konsantrasyondaki solüsyon manuel ya da düşük basınçlı 

makinelerle yüzeylere uygulanır ve 10-15 dakika bekledikten sonra tercihen 40-60 C 
temiz su ile durulanır. 

Kritik bölgeler, makine parçaları, gıda makinelerinin bıçakları vb... gıda ile devamlı 
temas eden yüzeyler temizlik işleminden sonra ayrıca dezenfekte edilmelidir. 

MALZEMELERLE ETKİLEŞİMİ: 

Her tür paslanmaz çelik yüzeyde güvenle kullanılır.  
Lastik, kauçuk, ventil ve contalara zarar vermez. 

TEKNİK BİLGİ: 

pH : 13,00 (1.0) 
Görünüm : Kahverengi Akışkan Sıvı 

BİLEŞİMİ: 
Noniyonik aktif maddeler, 
Amfoterik aktif maddeler, 
Ayrıca alkali tuzlar ve kompleks yapıcı içerir. 

DEPOLAMA: 
Güneş ve ışıktan uzak tutunuz. 
Max. 3 bidon üst üste istiflenebilir. 

UYARILAR: 
Mutlaka eldiven kullanınız.  
Asitlerle karıştırmayınız.  
Alüminyum ve yumuşak metal yüzeylerde kullanmayınız! 
Yalnız profesyonel kullanım içindir. 

AMBALAJ ŞEKLİ  
24 KG = 21.50 L Bidon 
5 KG = 4.42 L Koli (koli içi 4 adet) 

Ağır Yağ ve Protein Artığı
İçeren Ürün Kalıntılarını ve
Kirleri Temizler.

İnhibitörler Sayesinde
Korozyona Sebep Olmaz.

Yüksek Köpük Kalitesi
Yanmış Yağlara Dahi Çok İyi
Nüfuz Eder.

Su Sertliğinden Etkilenmez.

Kalıntı Bırakmaz.

Tehlike 

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE 
1. Kullanım talimatını mutlaka 

okuyunuz.  
2. El, yüz ve gıda maddeleri 

temizliğinde kullanmayınız.
3. Cilt ve göz  temasından kaçınınız. 

Temas halinde bol su ile yıkayınız. 
Ciddi yanıklara sebebiyet verir.

4. Uygulanan yüzeyi bol su ile 
durulayınız.

5. Çocuklardan uzak tutunuz.
6. Uygun koruyucu giysi (maske, 

eldiven ve gözlük) kullanınız.
7. Zehirlenme durumlarında Ulusal 

Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’in 
114 nolu telefonunu veya Acil 
Sağlık Hizmetlerinin 112 nolu 
telefonunu arayınız.

8. Başka bir ürün veya madde ile 
karıştırmayınız.
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