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Erizyme
Maskinvaskemiddel

Enzymbaseret flydende vaskemiddel til desinfektionsvaskemaskiner og ultralydsrensere i sundhedssektoren. Også
velegnet til følsomme materialer (inkl. aluminium) som f.eks. tandplejeinstrumenter.
Anvendelsesområde

Lavtskummende flydende maskinvaskemiddel til desinfektionsvaskemaskiner og ultralydsrensere.
Egnet til instrumenter, udstyr o.lign. i alle materialer, der kan tåle maskinvask, i sundheds- og
tandplejen.
Til professionelt brug.

Produktegenskaber

Specielt udviklet vaskemiddel til krævende professionelt brug. Produktet har neutral pH-værdi, der gør
det egnet til brug på sarte materialer. Fremragende vaskeeffekt reducerer behovet for mekanisk
forvask. Godkendte vaskeresultater opnås ved lav dosering. Erizymes' rengøringeffektivitet er testet i et
studie udført af the Finnish Department of Public Health. Blandt de aktive ingredienser er bl.a. enzymet
Protease, der effektivt fjerner proteinsnavs.

Brugsanvisning

Forbind beholderen til vaskemaskinens automatiske doseringsanlæg.
Anbefalet dosering i desinfektionsopvaskemaskiner: 0,15-0,3%.
Anbefalet dosering i ultralydopsrensere: 0,5-1%.
Den anbefalede dosering afhænger af materiale, kvantitet og kvalitet af udstyret, der skal renses.

Bemærkning

Indhold

pH produkt

Varmen fra vaskemaskinen desinficerer det rengjorte udstyr samt de indvendige dele af maskinen jf.
det valgte vaskeprogram. For at sikre et sikkert resultat bør maskinens drift tjekkes med jævne
mellemrum.
Ingrediens

Effekt

Nonioniske overfladeaktive
stoffer

<5%

Fjerner fedt og øger vaskeevnen.

Amfoteriske
overfladeaktive stoffer

<5%

Øger vaskeevnen og vandopløseligheden, samt gør det
nemt at skylle.

Ligand

5 - 15 %

Binder kalcium og tungmetaller.

Monopropylenglycol

15-30 %

Opløser snavs, hæmmer dannelsen af skum og fungerer
som konserveringsmiddel.

Antiskummemiddel

Hæmmer dannelsen af skum og accelererer skylningen.

Enzymer

Protease, opløser protein.

7.5
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pH brugsopløsning

7.5

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur under 30°C.
Holdbarhed: 2 år.

Udseende og duft

Gullig væske.

Produktionsland

FINLAND

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

Læs altid etiket og produktinformation før brug.
Sikkerhedsinstrukser findes på produktets sikkerhedsdatablad.

Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer

3x5l

Øvrig information

Varenummer
8137

GTIN
6417964081374

GTIN (salgsenhed)
6417964482928

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.plum.dk eller
send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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