Ficha Técnica

LUBACIN C-50
Desodorizante e limpador
oxigenado não espumante

CARATERÍSTICAS
LUBACIN C-50 é um limpador desodorizante oxigenado eficaz não espumante, para o tratamento de
superfícies, equipamentos e circuitos CIP, com base em peróxido de hidrogénio.
Devido à sua elevada eficiência com os restos de matéria orgânica e o biofilme é indicado para uso na
indústria alimentar em geral: bebidas, leite, cerveja, vinho ou outros líquidos alimentares. Devido ao seu
elevado poder de oxidação é um excelente desodorizador com propriedades de remoção de manchas,
não afeta o aço inoxidável, aplicando-o nas concentrações indicadas. Pelo seu facilitar enxaguamento
evita possíveis resíduos do produto nos alimentos e é adequado para todos os tipos de dureza da água.
MODO DE UTILIZAÇÃO
Aplica-se por pulverização, imersão ou recirculação do produto diluído em água a uma concentração de
0,1 a 0,5 % e um tempo de contacto de 10 a 15 minutos, aumentando a eficiência com o aumento da
temperatura.
Antes de aplicar este produto deve ser levada a cabo uma limpeza em profundidade.
PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS
Aspeto
Líquido transparente
Cor
Incolor
Odor
Característico
pH puro
3
Densidade (20 ºC)
1200 kg/m³
Solubilidade
Facilmente solúvel em água fria
APRESENTAÇÃO
Embalagem de 10 e 20 litros
PRECAUÇOES

Perigo

Advertências de perigo: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves. Skin Irrit.
2: H315 - Provoca irritação cutânea. STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das
vías respiratórias.
Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de
proteção/proteção ocular/proteção facial. P302+P352: EM CONTACTO COM A PELE:
lavar com sabonete e água abundantes. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar
a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não
dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS
OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P403+P233: Armazenar
em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P501: Eliminar o conteúdo
e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e
resíduos de embalagens, respetivamente.
Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o
Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.
Substâncias que contribuem para a classificação: 49.9 % Peróxido de hidrogénio.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam
fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do
produto.

