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ALMITE® 13 
Środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania 

Opis i zastosowanie: 
 

ALMITE® 13 to środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania na bazie alkiloamin, kationowych środków powierzchniowo czynnych 
(czwartorzędowy amon) oraz synergicznych składników obojętnych stosowanych w zabiegach odkażania otwartych powierzchni w sektorze zwierząt 
gospodarskich . 

 

ALMITE® 13 jest prostym i bezpiecznym produktem. Oprócz działania dezynfekującego ma dobre działanie myjące i powierzchniowo czynne. 

ALMITE® 13 utrzymuje swoją aktywność sanityzacyjną nawet w twardej wodzie i materiałach organicznych.  

ALMITE® 13 może być również stosowany do dezynfekcji żywych transportów zwierzęcych i chłodni do transportu żywności.  

Roztwór ALMITE® 13 pieni się umiarkowanie. 

Właściwości fizyko-chemiczne 
 

Stan fizyczny klarowna ciecz, charakterystyczny zapach 
 

pH (1%) około 10 
 

Ciężar właściwy (w temperaturze 20°C) około 1,010 g/ml 
 

Skład alkiloaminy, kationokationowe środki powierzchniowo czynne, 
organiczne substancje wiążące, środki progowe 

 

  

Skład, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 

ALMITE® 13 stosować: 

 Jako detergent 
 Jako środek do dezynfekcji 

 
 0,5 - 2% minimalny czas kontaktu 5min. 1 : 10 z wodą z kranu 

 

ALMITE® 13 jest zwykle stosowany poprzez natryskiwanie bezpośrednio na 
powierzchnie, które mają być poddane działaniu środka na etapie użytkowania: 

 fizyczne usuwanie gruboziarnistych pozostałości - płukanie pianą - płukanie - płukanie nebulizacją ALMITE® 13 - płukanie 
końcowe wodą pitną - możliwe suszenie punktów krytycznych 

 

ALMITE® 13 może być również używany ręcznie lub przez zanurzenie 
 

Korozyjność 
 

W normalnych warunkach użytkowania, rozwiązania ALMITE® 13 nie wykazują żadnej aktywności korozyjnej w stosunku do powierzchni i materiałów, z 
którymi ma styczność. 

 
Ostrzeżenie 

 
Produkt jest sklasyfikowany jako drażniący; zaleca się zapoznanie się z kartą charakterystyki oraz przestrzeganie środków ostrożności przy obchodzeniu 
się i stosowaniu. 

 
Składowanie 

 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu i zawsze blisko po użyciu, przechowywać produkt w miejscu chronionym przed wysokimi temperaturami 
oraz mrozem. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania i obsługi, należy zapoznać się z kartą charakterystyki.  
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