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Het gebruik van Prof Line Alcoslice 6216B is uitsluitend toegestaan als middel ter 
bestrijding van bacteriën op plaatsen waar eet-en drinkwaren worden bereid, behandeld 
of bewaard. Prof Line Alcoslice 6216B werd speciaal ontwikkeld om corrosiebestendige 
oppervlakken te behandelen die niet met klassieke ontsmettingsmiddelen kunnen worden 
gereinigd. Prof Line Alcoslice 6216B is geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Dosering: Alcoslice is gebruiksklaar en wordt onverdund gebruikt.

Gebruiksaanwijzing: De te desinfecteren oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij 
gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Breng Alcoslice aan door 
middel van een spray op het te behandelen oppervlak en laat het middel minimaal 5 
minuten inwerken. Zoveel vloeistof gebruiken (verbruik ca. 20ml middel per 0,5m²) dat het 
te behandelen oppervlak gedurende de hele inwerktijd nat blijft en laat drogen. Alcoslice 
is geschikt voor eind desinfectie maar kan ook gebruikt worden voor snelle tussentijdse 
behandelingen om een goede hygiënestandaard te behouden alvorens de productie 
opnieuw opgestart wordt. Minimale inwerkingstijd: 5minuten.
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Gebruik

Chemische Informatie
• Chemische omschrijving: 80% alcohol
• Vorm: vloeistof
• Kleur: helder
• PH-waarde: 
• Gevaarlijke reacties: verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken.
• Opslag: bewaar het product in de originele verpakking in een koele en droge ruimte bij een 
temperatuur tussen 4° en 40°C.
• Hantering: het is aangewezen om beschermende handschoenen te gebruiken.

Persoonlijke veiligheid bij ongeval of beschadiging verpakking
• Bescherming van de handen: beschermende handschoenen
• Gezichtsbescherming: een veiligheidsbril / gelaatsbescherming
• Veiligheidskledij: beschermende kledij

Eerste hulp
• Huid: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/douchen.
• Ogen:  voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
• Inname: niet giftig, de mond spoelen met water. Bij blijvende klachten een arts raadplegen.

Verkoopseenheid : 750mle 

Artikelcode : JA0201
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