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Mexept      

 
Preparat przeznaczony jest do stosowania na powierzchniach mających kontakt z żywnością, w celu 
utrzymania higieny wyposażenia, naczyń i sprzętów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych 
z produkcją, transportem, przechowywaniem lub spożywaniem żywności. Wykorzystanie preparatu ma 
charakter mycia ogólnego z zastosowaniem w gospodarstwach domowych, zakładach przetwórstwa 
spożywczego, obiektach użytku publicznego i innych. Doskonale usuwa bród i kamień osadowy oraz 
zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Skutecznie oczyszcza zabrudzenia armatury sanitarnej i glazury 
ceramicznej. Ponadto przystosowany jest do mycia powierzchni ze stali, aluminium, tworzyw 
sztucznych, gumy i betonu.  

Sposób użycia: 

 Preparat jest skoncentrowaną mieszaniną, na bazie której sporządzany jest rozcieńczony roztwór 
roboczy. Preparat dobrze rozpuszcza się w wodzie zimnej i ciepłej a także twardej i miękkiej. W trakcie 
sporządzania roztworu roboczego zaleca się wprowadzenie preparatu do odmierzonej ilości wody, 
wlewając preparat zwykłym, łagodnym strumieniem, zabezpieczając przed tworzeniem stężonych 
rozprysków i/lub aerozolu. Po wprowadzeniu preparatu do wody, całość dokładnie wymieszać. 
Postępować zgodnie z zaleceniami karty charakterystyki preparatu. 

  

Warunki stosowania:  

Operacje mycia wykonywać poprzez: 

 

Natrysk - zwilżyć powierzchnię zużywając 200 g (0,2 litra) 1%-owego roztworu roboczego na m2 w 
temperaturze 20oC. 

Zanurzanie, nanoszenie ścierką lub mopem - powierzchnię całkowicie zwilżyć 1%-owym roztworem 
preparatu. Proces mycia wspomagać oddziaływaniem mechanicznym poprzez szczotkowanie lub 
wycieranie ręczne. 

Po zastosowaniu preparatu spłukać powierzchnię czystą wodą o jakości wody pitnej, do czasu 
uzyskania neutralnego odczynu popłuczyn lub powierzchni. Temperatura stosowania: 20oC. 
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Należy zapewnić 15 minutowy czas kontaktu preparatu z powierzchnią dla uzyskania skutku 
biobójczego. 

Użytkowanie obiektu po zastosowaniu środka nie wymaga okresu karencji. 

W przypadku niezamierzonego wydostania się stężonego roztworu produktu ograniczyć rozlew, zebrać 
w miarę możliwości do zamykanego zbiornika (np. beczki) oraz spłukać pozostałość dużą ilością wody. 

Użycie preparatu nie wymaga wietrzenia pomieszczeń. 

  

 

 

PHU DABEST dokłada wszelkich starań aby zdjęcia, opisy i parametry były kompletne. Źródłem informacji są dane katalogowe 
towarów. Nie możemy jednak zagwarantować, że dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do 
ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 
Producentem..  Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

 


