
ZALECANE PREPARATY DEZYNFEKCYJNE KILCO

KILCOX EXTRA
skuteczny  w  eliminacji
oocyst  kokcydiów

ECOFOAM PLUS
wytwarza  długo  

utrzymującą  się  pianę

VIREX
bezpieczna  sanityzacja  

wody,  eliminuje  
drobnoustroje  Gumboro

ACIFOAM
silnie  pieniący

preparat  kwasowy

HPPA
tania  i  skuteczna

dezynfekcja  linii  pojenia,
eliminuje  bakterie  E.coli

ul. Sadowa 4, 11-‐034 Stawiguda
tel. 89 542 08 04, biuro@kilco.pl

CHLORFOAM
WYSOKOPIENIĄCY 

DETERGENT NA BAZIE CHLORU

DO STOSOWANIAW PRZEMYŚLESPOŻYWCZYMI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ



Dystrybutor w Polsce: BioPoint, ul. Sadowa 4, 11-‐034 Stawiguda, tel. 89 542 08 04, 

biuro@kilco.pl, www.kilco.pl

Podmiot odpowiedzialny: KILCO [INTERNATIONAL] LTD. Broomhouses 2 Industri-‐

al Estate, Old Glasgow Road Lockerbie, Dumfriesshire. DG11 2SD Wielka Brytania.

CHLORFOAM

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Roztwór 3-‐10% w zależności od stopnia za-‐
nieczyszczenia.

W celu uzyskania 5% stężenia objętościo-‐
wego (v/v) roztworu należy rozpuścić 5 
litrów produktu w 95 litrach wody. 

Pianę należy pozostawić na czyszczonej 
powierzchni przez 20-‐30 minut a następnie 
spłukać czystą wodą.

ProduktProdukt może być stosowany do powierzchni 
nierdzewnych jednak z uwagi na właści-‐
wości żrące należy zachować ostrożność 
przy kontakcie z elementami wykonanymi 
z plastiku. Przed użyciem sprawdzić możli-‐
wość zastosowania w kontakcie z danym 
materiałem.

Nie stosować do powierzchni zawierają-‐
cych aluminium i inne metale miękkie.

WYSOKOPIENIĄCY
DETERGENT NA BAZIE CHLORU

Chlorfoam nie nadaje się do stosowania w 
przypadku większości gatunków aluminium i 
innych metali miękkich

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od pro-‐
duktów spożywczych, dzieci i zwierząt.

Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji

INFORMACJE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I 
HIGIENY PRACY PODANO W KARCIE CHARAK-‐ 
TERYSTYKI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

CHLORFOAM to wysokopieniący detergent przeznac-‐
zony do większości powierzchni, narzędzi i sprzętu 
wykorzystywanego w przemyśle spożywczym i prze-‐
myśle napojów. Szczególnie zalecany do czyszczenia 
linii wykorzystywanych do obróbki mięsa, ryb i drobiu 
oraz w zakładach drobiarskich.

Można go stosować u drobiu, trzody chlewnej, bydła, w 
ubojniach owiec, a także w zakładach przetwórstwa ży-‐
wności i napojów, takich jak owoce morza, pakowanie 
owoców, przetwórstwo jaj, piwa, wina, napojów, mleka 
i produktów mlecznych. Nadaje się również do stoso-‐
wania w wytwórniach oleju roślinnego i  do mycia po-‐
jazdów transportujących żywność.

Do czyszczenia agregatów chłodniczych, urządzeń do 
przetwarzania, transporterów, mieszarek, desek do 
krojenia, stołów itp.

Odpowiedni do stosowania na stali nierdzewnej, 
tworzywach sztucznych, teflonie, cemencie i na 
glazurze.

INFORMACJE PODSTAWOWE


