
Voedselind
ustrie

De informa tie in deze b ijsluiter is bedoeld  om geb ruikers t e helpen. Ze zijn het resultaat van ob jec tief uitgevoerde tests in onze labora toria . Het is 

aan de geb ruikers van onze p roduc ten om ervoor te zorgen da t ze gesc hikt zijn voor het geb ruik da t ze ermee willen doen. Hiermee voorkomen 

we fouten waarvoor we in ieder geva l geen verantwoordelijkheid  kunnen nemen.

HAGRAL SPRAY SR

Kenmerken
Kleurloze hydro‐alcoholische vloeistof
pH: 9,2
Dichtheid: 0,874
Dit product is compatibel met alle
materiaalsoorten waaronder aluminium 
en legeringen, gegalvaniseerd 
Geautoriseerd voor het reinigen van 
oppervlakken en voorwerpen die in 
contact komen met levensmiddelen 
volgens het decreet van 19/12/13 tot 
wijziging van het decreet van 08/09/99. 
Product bruikbaar in de landbouw
Biologisch in toepassing van de EG‐
verordening 834/2007. Bevat meer dan 
70% ETHANOL.

Toepassingen

Alle voedingsindustrieën. Stipte 
desinfectie door alle oppervlakken te 
besproeien: trolleys, transportbanden, 
tafels, productie‐, snij‐, weeg‐ en 
verpakkingsapparatuur, sanitair, 
fittingen, handgrepen, etc.

Aanbevelingen en 
werkzekerheid

Als de toedieningsduur meer dan 30 
minuten per dag is, moet de gebruiker 
adembescherming dragen. Vermijd 
contact met huid en ogen. Vermijd 
gebruik op materialen die gevoelig zijn 
voor alcohol. Raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad.

Gebruik biociden zorgvuldig.

Conditionering
Karton 12 x 500 ml spray Jerrycan van 5 l

o Instructions for use and Dosage
Na reinigen en spoelen puur als spray gebruiken. 

Spray op het te ontsmetten oppervlak. 

Laat 5 tot 15 minuten intrekken, 

Om een gezond werkoppervlak te krijgen, vrij van micro‐
organismen en chemische resten, verdient het de voorkeur om het 
oppervlak na elke desinfectie met schoon water te spoelen 
voordat het in contact komt met voedsel. 

Lees voor gebruik het etiket en de productinformatie. 

Product voorbehouden voor uitsluitend professioneel gebruik.

o Biocide
TP02 / 04: Desinfectiemiddel voor het publieke domein en voor 
oppervlakken die in contact komen met voedsel en diervoeder 

Inventarisaantal : DI‐13‐01120 

Actieve ingrediënten : Ethanol 

DLU (Deadline for Use) : 2 jaar vanaf de productiedatum

NIET‐SPOELEND CONTACT DESINFECTIEMIDDEL KLAAR VOOR 
GEBRUIK
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o Eigenschappen
HAGRAL spray SR is een sneldrogend hydro‐alcoholisch 
desinfectiemiddel voor alle oppervlakken. Kan zonder spoelen 
worden gebruikt.
Hagral spary SR heeft een snelle en complete actie, voldoet aan de 
normen:
80% BACTERICIDY voor opslagruimten (inclusief muren), 
transportapparatuur, melkapparatuur, opslagapparatuur. 
Plantaardige producten (POV), dierlijke producten (POA), TP4
EN1276 ‐ 5 min ‐ 20 ° C in schone toestand (0,3 g / l runderalbumine)
100% BACTERICIDY voor opslagruimten (inclusief muren), 
opslagapparatuur, transportapparatuur, melkapparatuur. Dierlijke 
producten (POA), Plantaardige producten (POV), TP4
EN13697 ‐ 5 min ‐ 20 ° C in schone toestand (0,3 g / l runderalbumine), 
(1% melk)
100% LEVURICIDE voor opslagruimten (inclusief muren), 
opslagapparatuur, transportapparatuur, apparatuur voor het 
transporteren van veevoer. Dierlijke producten (POA), Plantaardige 
producten (POV), TP4
EN1650 ‐ 15 min ‐ 20 ° C in schone toestand (0,3 g / l runderalbumine)

Distributed by
Adamas Industries
support@adamasindustries.com


