
 
 

 
 

 

Renomag EXTRA 
Koncentrát profesionálního nepěnivého alkalického dezinfekčního prostředku na bázi silikátů a aktivního 

chlóru 
 

RenomagEXTRA  je silně alkalický prostředek určený pro čištění a dezinfekci. Speciální přísady zabezpečují účinnost tohoto přípravku i 
v tvrdé vodě. Díky obsahu inhibitorů koroze je vhodný pro sanitaci zařízení z barevných kovů a jejich slitin. Díky obsahu aktivního chlóru 
odstraňuje dobře zejména organické nečistoty (bílkoviny, tuky, krev, zbytky ovoce).  
RenomagEXTRA  je vhodný například na sanitaci kontejnerů, nádrží, cisteren, balících linek a potrubních systémů, myček nebo 
zmáselňovačů v potravinářských a mlékárenských provozech. Přípravek je snadno a beze zbytku oplachovatelný vodou. 
 

APLIKACE NA POVRCHY: 
Při dodržení postupu aplikace lze přípravek použít na bežné povrchy vyskytující se ve výše uvedených provozech. Například z nerezové 
oceli, hliníku, zinku, pryže a plastických hmot. Dále na povrchy odolávající aktivnímu chlóru s výjimkou fenolových pryskyřic. 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
ÚČEL Koncentrace (%) Teplota (0C) Aplikační doba (min.) 
Cisterny na mléko 0,4 - 0,8 50 - 80 5 - 8 
Sanitace postřikem, cirkulací 0,4 - 1,6 60 - 80 5 - 15 
Myčky (beden, přepravek) 0,4 - 0,8 50 - 80 dle zařízení 
Strojní mytí nádobí 0,1 - 0,5 60 - 80 dle zařízení 
Zmáselňovače 0,5 - 1,2 50 - 80 5 - 15 
Ponorné mytí (formy na sýr…) 0,4 - 2,0 50 - 80 10 - 60 
Po aplikaci dezinfikovaný povrch vždy řádně opláchněte čistou vodou.   

 

Pokyny pro bezpečné zacházení včetně podmínek skladování a údaje o nebezpečnosti přípravku jsou uvedené v Bezpečnostním listu / Karte 
bezpečnostných  údajov. 
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Telefon: +420 483 369 800 
Mobil: +420 603 465 165 
E-mail: jablonec@atotech.com 
Internet: www.orkan-profi.cz 
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