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DESMIR   
 

Koncentrat, płynny neutralny preparat  myjący o działaniu odtłuszczającym do mycia 
ręcznego i pianowego.  
 
DESMIR Skoncentrowany neutralny środek myjący przeznaczony do ręcznego mycia maszyn, drobnego sprzętu w zakładach przetwórstwa 
spożywczego oraz w miejscach obrotu żywnością oraz do ręcznego mycia naczyń kuchennych, stołowych, szklanych, metalowych, 
emaliowanych itd. Efektywnie zmywa tłuszcze, białka, wysoce wydajny.  
 

 
 

ZASTOSOWANIE: 
• usuwania zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych z zabrudzonych powierzchni. 

• mycie maszyn, urządzeń produkcyjnych, drobnego sprzętu. 

• mycie naczyń, powierzchni kuchennych, 

• mycie ręczne drobnego sprzętu. 

• mycie powierzchni z tworzyw sztucznych, aluminium i stali nierdzewnej,  
 
DESMIR  nadaje się do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, powierzchni ocynkowanych , 
powierzchni aluminiowych i szklanych. Preparat jest bezpieczny w stosunku do mytych powierzchni.  

 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 

Wygląd: klarowna bezbarwna  ciecz o podwyższonej lepkości 

gęstość w temp. 20°C: 1,02 – 1,03 g/cm3 

pH 1% r-ru około 7,5 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 
• przygotować roztwór roboczy dodając odpowiednią ilość preparatu DESMIR do wody pitnej. 

• roztwór preparatu nakładać ręcznie za pomocą np. pada lub poprzez zanurzenie w roztworze preparatu.  

• roztwór roboczy preparatu nanosić natryskowo za pomocą spryskiwacza lub wytwornicy piany. 

• pozostawić preparat na mytych powierzchniach 5-15 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. 

• Po myciu dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. 

 

STĘŻENIA: 
• Od 0,5%- 5% 

• Temperatura 20° C 

• Czas kontaktu minimum 5 - 20 minut 

 
BEZPIECZEŃSTWO: 
 
Podczas pracy z preparatem należy nosić odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, rękawice ochronne, odzież 
ochronną. Działa drażniąco na oczy (kategoria 2). W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć 
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi 
przepisami. 

 
Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie 
charakterystyki preparatu. 
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