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Rugalmas felhasználás
Folyóvizes és medencés mosogatáshoz egyaránt használható.
Kombinált folyékony mosogatószer
Egy fázisban tisztít és fertőtlenít, így rengeteg víz és energia (munkaidő) takarítható
meg.
Baktericid, yeasticid
A Cantin fertőtlenítő mosogatószer a HACCP-ben előírt fertőtlenítő hatással
rendelkezik. Az ÁNTSZ által elfogadott kétfázisú mosogatószer. Fertőtlenítő hatását
az Országos Tisztiorvosi Hivatal laboratóriumi vizsgálata szavatolja.
Gyors fertőtlenítő hatás (5 perc)
Ennyi idő alatt elvégezhető a mosogatási művelet az áztatás közben, így amíg eltelik
az 5 perc, addíg sem kell várni.
Felhasználási koncentráció 5%
5%-os alkalmazással -nagy fehérjeterhelés mellett-tökéletesen tisztít és fertőtlenít.
Bőrkímélő
A többi fertőtlenítő mosogatószerhez képest kíméli a kézbőrt. Fertőtlenítő hatóanyaga
mellett csak bőrkímélő-zsíroldó alapanyagok kerültek beépítésre, ezért folyóvizes
mosogatásnál is használható.
Klór-és oldószermentes
A klór mérgező szaga, és rendkívül maró hatása mellőzésével mosogatja el a
tányérokat, edényeket és evőeszközöket.
Nyugtató illat (zöldtea)
Kellemes közérzetet biztosít a mosogatás közben, és nem befolyásolja a feltálalt ételek
és italok élvezhetőségét.

CANTIN felhasználási területei
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Egészségügy
Élelmiszeripar
Intézmény
Italgyártás
Közétkeztetés
Vendéglátóipar

CANTIN használata
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•

Adagolj minden 10 liter 40-45°C-os vízhez 500 ml (5%) Cantint,
áztasd az eszközöket 5 percig (közben az eszközök mosogatását is elvégezheted),
majd öblítsd le folyó vízzel az elmosogatott és fertőtlenített eszközöket.

CANTIN és a biztonság
A termék kiadagolásakor vagy áttöltésekor kerüld annak szembe jutását. Mosogatás közben
használj gumikesztyűt. Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad. Evés előtt, a
munka befejeztével bő, meleg, szappanos vízzel moss kezet. A terméket tartsd mindig az
eredeti csomagolásában.
CANTIN tulajdonságai
Fizikai tulajdonságok
pH értéke: 6,5
Színe: zöld
Illata: nyugtató zöldtea
Kiszerelések
Cantin fertőtlenítő mosogatószer 1 liter
Cantin fertőtlenítő mosogatószer 22 liter
Cantin fertőtlenítő mosogatószer 5 liter

CANTIN és a minőség
Minőségét megőrzi: 3 évig
ÁNTSZ engedély száma: JÜ-17547-2/2012
OÉTI engedély száma: 3624/2012
OTH engedély száma: JÜ-17547-3/2012
OKBI engedély száma:
Európa legolcsóbb klórmentes fertőtlenítő mosogatószere (2013)

