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FORCHEM 36 PENIVÝ
Charakteristika prípravku: 
Forchem 36 penivý je alkalický čistiaci koncentrát so širokospektrálnym dezin-
fekčným účinkom. Odstraňuje znečistenia bielkovinového a tukového charakteru 
za súčasnej dezinfekcie povrchu v potravinárskom, nápojovom priemysle, vo veter-
inárnej hygiene, v súkromných, verejných a priemyselných priestoroch.  Vyznačuje 
sa s vysokou penivosťou a je dobre opláchnuteľný.

Forchem 36 penivý je typom biocídneho výrobku: 

PT2 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu ap-
likáciu na ľudí alebo zvieratá
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Výrobky určené na dezinfekciu povrchov, materiálov, vybavenia a nábytku, ktoré sa nepoužívajú 
na priamy kontakt s potravinami alebo krmivami. Medzi oblasti použitia patria steny a podlahy v súkromných, vere-
jných a priemyselných priestoroch a iných priestoroch určených na profesijné aktivity.

PT3 - Veterinárna hygiena

Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených 
s umiestnením alebo prepravou zvierat.

PT4 - Oblasť potravín a krmív

Výrobky, ktoré sa používajú na dezinfekciu zariadení, zásobníkov, potrieb na konzumáciu, povrchov súvisiacich s výro-
bou, prepravou, skladovaním alebo konzumáciou potravín alebo krmív.

Použitie v potravinárskom priemysle zahŕňa intenzívne čistenie technických zariadení, kontajnerov, lisov, čistenie 
prepraviek piva a iných nápojov.

Fyzikálne a chemické vlastnosti: Zloženie: 

fyzikálny stav (20°C) kvapalina

farba svetložltá

vôňa charakteristická po chlóre

hustota (20°C) 1,14 g/cm3

pH (20°C, 10 g/l) 12,5

rozpustnosť vo vode rozpustný

Účinná látka:
aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného ≤ 4,2 g / 100 g

Návod na použitie:
Forchem 36 penivý sa aplikuje v koncentrácii 2 – 5% pomocou vysokotlakového zariadenia, alebo špeciálneho pe-
nového generátora. 

Prípravok sa nechá pôsobiť 15 – 20 min. Predmety prichádzajúce do styku s potravinami po aplikácii prípravku  treba 
dôkladne opláchnuť pitnou vodou.
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Prevádzková teplota:
20 – 22°C

Vplyv na povrchy: 
Pri doporučenom riedení Forchem 36 penivý môže byť použitý na povrchy z ocele,
nerezovej ocele, skla, keramiky, plastov a na ostatné povrchy odolné voči alkáliám.
Nie je vhodný na povrchy z ľahkých kovov.

Klasifikácia prípravku:

NEBEZPEČENSTVO

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Kódy triedy a kategórie nebezpečnosti Kódy štandardných viet o nebezpečnosti

Korozívne pre kovy - Met. Corr. 1 H290 Môže byť korozívna pre kovy.

Poleptanie kože/podráždenie kože - Skin Corr. 1A H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí - Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Nebezpečné pre vodné prostredie - Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Nebezpečné pre vodné prostredie - Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Doplnkové označenie EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.

Bezpečnostné upozornenia (P vety):
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite 
ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte / vyzlečte 
všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou a  sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte 
osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplacho-
vaní.  P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

Opatrenia prvej pomoci: Po náhodnom požití: vypláchnite ústa vodou a následne vypite asi 0,5l vody. Zasiahnuté 
oči treba vyplachovať pod prúdom vlažnej vody pri násilne otvorených viečkach; privolať lekára. Pri styku pokožkou: 
odstráňte kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým množstvom vody.

Skladovanie:
Skladujte v pôvodných obaloch na suchom a dobre vetranom mieste, oddelene od kyselín. Chráňte pred mrazom.
                                                                 
Zneškodňovanie: 
Prípravok a obal zneškodňujte v súlade ustanovení zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., v platnom znení. Zákaz opa-
kovaného použitia obalu.

Spotrebujte do 6 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie: 
Sud PE 235 kg, bandaska  PE 25 kg, 10 kg, 5 kg.

Používajte biocídne prípravky bezpečne.
Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.


