
 
  

 
  Blutoxol 

Detergent dezinfectant lichid concentrat,  
pentru domeniul alimentar  
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Detergent dezinfectant alcalin pentru bucătării, cu acţiune rapidă. Figurează în lista DVG- testat la temperatura  
de 20°C şi 10°C ceea ce permite şi o aplicare în medii frigorifice. Îndepărtează grăsimi, uleiuri şi proteine de  
natură vegetală şi animală şi totodată are o acţiune dezinfectantă. Nu conţine odoranţi. Activ şi contra salmonelelor. 
Îndeplineşte criterile NE 1040, NE 1275, NE 1276 şi NE 1650. 
 
Compoziţie 
În 100 g sunt conţinute următoarele substanţe active:  
2,4 g Didecyldimethylammoniumchlorid 
1,9 g Alkyl-benzyl-dimethylammoniumchlorid 
Alte substanţe conf. 648/2004/CE: Tenside neionice < 5%, săruri organice şi anorganice, coloranţi. 
Valoare pH (concentrat): ca. 13                                Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca.12,5 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Pentru curăţarea şi dezinfectarea podelelor, pereţilor, suprafeţelor de lucru, rezistente la apă şi substanţe  
alcaline, în domeniile alimentare. A nu se utiliza pe suprafeţe sensibile la substanţe alcaline.  
 

Întrebuinţare 
Înainte de prima întrebuinţare testaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns.  
Curăţenia de întreţinere (curăţenia de dezinfectare): 
Dozare: După tabelul de mai jos.  
Decapare (dezinfectare prin frecare): 
Cu maşina de frecat (cu pad) şi aspirator pentru apă: 
400 ml produs la 8 litri apă rece.  
Curăţenia prin spumare: 
1 dozare (cap de flacon) = 25 ml 
Umpleţi un flacon de 500 ml aproape plin (marcare),  
cu apă rece şi adăugaţi un cap de flacon din produs. 
Spumaţi pe o lavetă şi prelucraţi suprafeţele de curăţat. Laveta  
murdară se va clăti în apă. Suprafeţele dezinfectate, care vin în  
contact direct cu alimente, trebuie clătite bine cu apă potabilă  
(8 litri pe metru pătrat). Udaţi depunerile de grăsimi şi de  
proteine pe podele, cu soluţia de întrebuinţare rece de Blutoxol,  
după care adăugaţi apă fierbinte din rezervorul maşinii de frecat  
şi prelucraţi bine cu maşina de frecat. 

Menţionate sunt concentraţiile de întrebuinţare în procente-volum (%-V),  
şi unităţi metrice, în timp de acţiune de 30 şi 60 de minute 

zone cu grad de contaminare redus zone cu grad de contaminare mărit 
bactericide fungicide / levurocide bactericide fungicide / levurocide 

30 minute 60 minute 30 minute 60 minute 30 minute 60 minute 30 minute 60 minute 
Alimente de natură animală cu excepţia laptelui, inclusiv domeniile de bucătării profesionale 

3,0 V-% 
(30 ml la 1 l apă) 

2,5 V-% 
(25 ml la 1 l apă) 

1,5 V-% 
(15 ml la 1 l apă) 

0,5 V-% 
(5 ml la 1 l apă) 

4,5 V-% 
(45 ml la 1 l apă) 

3,5 V-% 
(35 ml la 1 l apă) 

1,5 V-% 
(15 ml la 1 l apă) 

1,5 V-% 
(15 ml la 1 l apă) 

Lapte şi produse lactate 
3,0 V-% 

(30 ml la 1 l apă) 
2,5 V-% 

(25 ml la 1 l apă) 
1,5 V-% 

(15 ml la 1 l apă) 
0,5 V-% 

(5 ml la 1 l apă) 
3,0 V-% 

(30 ml la 1 l apă 
2,5 V-% 

(20 ml la 1 l apă) 
1,5 V-% 

(15 ml la 1 l apă) 
1,5 V-% 

(15 ml la 1 l apă) 
În cadrul experimentelor cu suspensii cantitative, este activ împotriva bacteriilor şi drojdiilor, în concentraţie de 5% şi timp de 
acţiune 5 minute.  
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei technice, nu pot fi reclamate. 
Folosiţi produsele dezinfectante cu precauţie. Înainte de întrebuinţare citiţi fişa tehnică de întrebuinţare şi 
respectaţi simbolurile de risc.  

Consum pe metru pătrat 
Curăţenia cu dezinfectare: 0,4-3,6 ml în funcţie de concentraţie 
Dezinfectare cu maşina de frecat: 16 ml 
Dezinfectare prin spumare: 0,3-1 ml 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Xi, Iritant în concentrat  
R 38 Iritant pentru piele. R 41 Risc de leziuni oculare grave. S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. şi pielea.  
S 26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. S 37/39 Purtaţi mănuşi 
corespunzătoare şi mască de protecţie pentru ochi/faţă.   
Conţine substanţe alcaline. 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Ambalaj 
6x1 litri flacoane de dozare / carton Art.-Nr. j 55 03 02 
3x2 litri flacoane / carton Art.-Nr. j 55 03 08 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 55 03 10 
200 litri / butoaie Art.-Nr. j 55 03 72 
6x500 ml / flacoane goale cu sistem de spumat Art.-Nr. z 01 23 73 
Kiehl-Dosi-Express 25 ml Art.-Nr. z 12 15 12 
 

Curăţirea-
bucătăriei 
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