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DEGRISOL 
KF- 30 
 

ДЕГРИЗОЛ KF-30 
 

Високопенлив киселинен концентрат  
за почистване и обезмасляване в хранително-вкусовата 
промишленост 
 

Приложение 

Дегризол KF-30 е подходящ за почистване и обезмасляване на : 

- киселинноустойчиви повърхности - подове, стени, плотове, машини и оборудване, 
съдове от пластмаса, неръждаема стомана, дърво в хранително-вкусовата 
промишленост 

- оборудване в кухни, пекарни, транжорни, месарски магазини и др 
- съдове и машини за преработка на плодове и зеленчуци 
- фризери, хладилни камери за съхранение на хранителни продукти, месо и сладолед 

  

Свойства 

Дегризол КF-30 представлява концентриран киселинен препарат с мощно почистващо и 
обезмасляващо действие със съдържание на фосфорна киселина, който има широка 
област на приложение в хранително-вкусовата промишленост, за отстраняване на 
замърсявания от растителни и животински мазнини, белтъчини и др.  

Разгражда различни замърсявания в хранително-вкусовата промишленост, в предприятия 
за обработка на месо, риба, млечни продукти и др. Почиства утайки от котлен камък, 
варовик, захарни отлагания и образувала се ръжда. 

Продуктът е предназначен за професионална употреба ! 

Външен вид   Бистра лесноподвижна течност 
Цвят:     Бледо жълто/кафяв 
Относителна плътност:  1,15 – 1,25 g/cm3 
рН на 1 %-ов разтвор:  1.5 – 2.5 
 
Състав на препарата 

Дегризол КF-30 съдържа: 
Фосфорна киселина  - 25-50 % 
Разтворители  -   5-10 % 
Олефинсулфонат  -   5-10 % 
Анионни ПАВ 
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Начин на употреба 

Дегризол КF-30 се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с 
препоръчаните концентрации. В зависимост от степента и вида на замърсяването 
препаратът може да се използва в различни концентрации.  

Препоръчително разреждане е 1:100 до 1:30 (респективно 100ml/10l вода и 300ml/10l вода). 
При използване на загрята до 50 – 60 оС вода се постига по-добър ефект. 

Повърхността се третира с приготвения разтвор и се оставя да подейства от 15 до 30 min, 
след което трябва да се изплакне обилно с вода. При особено силно замърсяване,  може да 
се използва концентрат на препарата. 

Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата. Работните разтвори могат да се 
приготвят ръчно или с помощта на дозиращо устройство. За получаване на обемна пяна се 
използват специални пенообразуващи устройства работещи с вода под налягане. Тяхното 
използване се препоръчва, при което се постига устойчива пяна, задържаща се и по 
вертикални повърхности. Така се постига оптимален ефект при почистването.  

Внимание:  Не използвайте върху алуминий, месинг, мед и повърхности от мрамор 
 

Предпазни мерки 

При приготвяне на работните разтвори се използват подходящи средства за индивидуална 
защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка). 
Да се пази далеч от достъп на деца. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно 
с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата тя веднага да се измие 
обилно с вода и сапун. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се 
потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.  
 

Условия на съхранение 

В добре затворена оригинална опаковка в сухи и проветриви помещения, защитени от пряка 
слънчева светлина, при температури от 0 до 45º С.  
 

Третиране на отпадъчни количества и опаковки 

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните 
инструкции / информационния лист за безопасност. 

Опаковка 

Туби 5, 10 kg. 
Варели 200 kg. 
 
Срок на годност 2 години 
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