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Divodes FG

Universeel desinfecteermiddel voor tussentijdse en
eindbehandelingen (Toelatingsnummer 109 B)
Omschrijving
Divodes FG is een gebruiksklare desinfecterende spray voor gebruik in de
voedingsmiddelen- en drankenindustrie en keukens.
Eigenschappen
• Divodes FG is een snelwerkende desinfecterende spray voor tussentijdse en
eindbehandelingen.
• Divodes FG is veilig voor de behandeling van oppervlakken die in contact komen met
voedingsmiddelen. Het product verdampt snel en laat geen residu achter. Het is
uiterst geschikt voor desinfectie van alcoholbestendige oppervlakken, machines en
componenten (transportbanden, trechters, flescontrole apparatuur, watergevoelige
componenten, enz...) en alle andere objecten zoals snijplanken en de meest
gangbare materialen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het product is
eveneens geschikt voor desinfectie van toonbanken in supermarkten, slagerijen,
enz...
• Divodes FG is uiterst geschikt voor snelle, tussentijdse behandelingen om een
hygiënenorm te behouden alvorens de productie opnieuw gestart wordt.
• Divodes FG is een evenwichtig mengsel van alcoholen voor een optimaal biocide
effect. Het product heeft een ruim toepassingsgebied en is efficiënt in de
verwijdering van bacteriën en gisten.
Voordelen
• Gebruiksklaar (geen verdunning nodig)
• Efficiënte desinfectie in een ruim toepassingsgebied
• Laagschuimend
• Uiterst geschikt voor vochtgevoelige zones
• Verdampt snel en laat geen aanslag of residu achter
Gebruiksaanwijzing
Vooraleer Divodes FG te gebruiken dient het te behandelen oppervlak grondig
gereinigd te worden.
Divodes FG wordt onverdund gebruikt. Het product vernevelen op het te behandelen
oppervlak en gedurende 5 minuten laten drogen. Spoelen is niet nodig.
Opmerking: Elk contact tussen het vernevelde product en motoren of ander
blootgestelde elektrische apparatuur vermijden. Aërosolvorming vermijden. Het
product niet vernevelen op hete oppervlakken en het product uit de buurt houden van
ontstekingsbronnen.
Bij onverdund gebruik heeft Divodes FG een bacteriedodende en gistdodende werking
op oppervlakken, mits inachtneming van een contacttijd van 5 minuten bij een
temperatuur van 20°C, op voorwaarde dat het oppervlak vooraf gereinigd werd.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof
pH waarde (onverdund): 8.8
Relatieve dichtheid (20°C): 0.86
COD-waarde: 1510 gO2/kg
Stikstofgehalte (N): Fosforgehalte (P): Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.
Veilige hantering en opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden. Niet bewaren in
de buurt van vuurhaarden.
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering van het product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (SDS).
Product toepasbaarheid
Divodes FG kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen in de voedingsmiddelen- en
drankenindustrie. Toch elk contact tussen het vernevelde product en polycarbonaat en ander plastic materiaal (plexiglas of acrylaat) dat
gemakkelijk breekt vermijden.
Bij twijfel is het aanbevolen het materiaal eerst te testen vóór herhaaldelijk gebruik van het product op het materiaal.
Microbiologische gegevens
EN1276: goedgekeurd bij een verdunning van 50% in hard water (300ppm als CaCO3) bij een lichte vervuilingsgraad (0,03%
runderalbumine) en een contacttijd van 5 minuten bij 20°C.
EN1446: goedgekeurd bij een verdunning van 80% in hard water (300 ppm als CaCO3) bij een lichte vervuilingsgraad (0,03%
runderalbumine) en 5 minuten contacttijd bij 20°C tegen Adenovirus Type 5 en Murine Norovirus S99.
Onverdund actief tegen bacteriën, gisten en virussen (beperkte virucide activiteit) volgens EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 en
EN16777 onder schone omstandigheden en 5 minuten contacttijd bij 20°C.
Goedkeuringen
Het toelatingsnummer voor Divodes FG is 109 B.
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