
 

 

Univerzalno čistilo 
F 8400   
Tekoče, močno alkalno univerzalno čistilo, vsebuje aktivni klor 
 
Podro čje uporabe:  
- primerno za profesionalno čiščenje  vrat, pralnih košar, transportnih košar in tekočih trakov 

pomivalnih strojev v restavracijah, hotelih in kuhinjah javne prehrane 
- primerno za vse vrste posode iz stekla, porcelana, umetnih mas, legiranega jekla in tudi za jedilni 

pribor 
- učinkovito odstrani različne zasušene ostanke hrane kot tudi od kave in čaja in drugih obarvanih jedi 

in pijač 
- primerno tudi za srebrnino 
- ni primerno za aluminij, tudi ne za eloksiran aluminij in prevleke iz lahkih kovin 
 
Za optimalno čiščenje v Winterhalter pomivalnih strojih priporočamo uporabo  Winterhalter izpiralnega 
sredstva B 100 N in ustreznega Winterhalter sredstva za pripravo vode.  
Dober izpiralni učinek tudi v trdi vodi dobimo z kombinacijo z Izpiralnim sredstvom S, podaljša se tudi 
življenska doba stroja. 
 

 Od 10 od skupne trdote zagotavlja optimalen čistilen učinek, ki je enak uporabi Winterhalter čistila F 
8700 in izpiralnega sredstva B 200 S. Ob ustrezni pripravi vode se poraba čistila lahko zmanjša do 50 
%. 
Prednosti: 
- univerzalno visoko koncentrirano čistilo 
- visok čistilni učinek 
- odstrani zasušene ostanke  
- zelo dobro topi maščobo  
- zelo dobro beljenje 

Sestavine: 
Alkalije, belilna sredstva na osnovi klora, 
fosfati, silikati.  
Ne vsebuje: NTA. 

Zaradi posebne sestave nudi optimalno 
čiščenje in zaščito stroja. Belilna 
komponenta zagotavlja izjemno higieno 
tudi pri temperaturah 55-60 oC. 

Doziranje:   
Z uporabo avtomatskega dozatorja v odvisnosti od stopnje umazanije in kvalitete vode: 
 

Skupna trdota Območje 
trdote 

mg/l 
CaCO3 

g/l 
   od of oe 
  < 8 < 14,25 < 10 Mehka < 150 2 - 3 

8 - 14 14,25 - 25 10 - 17,5 Srednja 150 - 
250 

3 - 4 

 
Tehni čni podatki: 
Barva: rumenkasta      Vonj: rahlo po kloru 
pH: cca 14 
Viskoznost: cca 1  mPas (20oC) 
Prevodnost: 4,3  mS/cm (4 ml/l v DM vodi/22 oC) 
Titracijski faktor: 0,74 
Gostota; 1,32 g/cm3 
Rok uporabe: 1 leto 
Skladiščni pogoji: hladno, temno, temp. max 25 oC,v 

pokončnem položaju,  ne sme zmrzniti. 

Odstranjevanje prazne embalaže:  
- Popolnoma izpraznjene doze se lahko 

reciklirajo. Oddati pooblaščenemu 
odstranjevalcu. 

- Informacije za odstranjevanje odpadkov 
so navedene v varnostnem listu 

Embalaža: 
1l  PE – plastenka 
5l  PE – kanister 
12 kg  PE – kanister 
25 kg  PE – kanister 
270 kg  PE – sod 



 

Varnostna navodila: 
R 31 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin. 
R 35 Povzroča hude opekline. 
R 50 Zelo strupeno za vodne organizme. 
S 26 Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. 
S 27 Takoj sleči vso onesnaženo obleko. 
S 28 Ob stiku s kožo takoj izpirati z obilo vode. 
S 36/37/39 Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči / obraz. 
S 45 Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč (po možnosti pokazati etiketo). 
 
Pomembni napotki: 
- Ni za splošno uporabo – samo za profesionalno uporabo 
- Skladiščiti  in prevažati v pokončnem stanju in v originalni embalaži. Ne izpostavljati na direktno 

sončno svetlobo. Ne sme zmrzniti. 
- Za lažje polnjenje dozirnikov v stroju je na voljo nastavek za kanister. Da nebi prišlo do zamenjav 

proizvodov, je proizvod F 42 pakiran v drugačno vrsto embalaže. 
- Ne mešati z drugimi proizvodi in ne prelivati v druge posode. 
- Pred uporabo drugega čistila potrebno rezervoar, cevovod in dozirnik sprati s svežo vodo.  
- Do razlike v barvi proizvoda pride zaradi surovin in ne vpliva na kvaliteto proizvoda. 
- Parameter čiščenja odgovarja standardom DIN 10 510 do DIN 10 522. Upoštevati informacije 

Združenja za industrijska čistila pri VGG. Glej www.vgg-online.de. 
- Za trajno in zanesljivo ohranitev delovanja pomivalnega stroja je potrebno po koncu programa vse 

rešetke in mrežice očistiti. Da se posuši notranjost stroja in zaradi protikorozijske zaščite naj bo stroj 
nekoliko odprt. 

- Za čiščenje in nego površin v stroju iz legiranega jekla svetujemo uporabo univerzalnega 
odstranjevalca maščob in čistilo za legirano jeklo C 122 in negovalno sredstvo za legirano jeklo C 
162 pakirano kot aerosol.  

- Vzorci in navodila za uporabo ter varnostni listi so vam dostopni  na vašo zahtevo. Več informacij na 
www.winterhalter.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Podane izjave temeljijo na natančnih študijah Winterhalter GmbH. Topa  ne pomeni, da uporabniku ni potrebno 
narediti svojih testov in da nima več obveznosti. Če je uporabnik v dvomih  glede uporabe proizvoda naj se 
posvetuje s tehnično službo. Informacije, ki so navedene na varnostnem listu (na voljo so tudi na: 
www.winterhalter.de) in ne etiketi proizvoda jenujno potrebno upoštevati. Tudi navodila za uporabo pomivalnih 
in izpiralnih strojev je potrebno upoštevati .  Ta tehnična informacija zamenjuje vse prejšnje izvode.  
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