
VS2L
Productomschrijving
Delladet VS2L wordt toegepast in de levensmiddelenindustrie voor de 
gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakten die in aanraking komen met 
voedingsmiddelen. Voor sterk verontreinigde oppervlakken wordt aanbevolen vooraf 
een aparte reiniging uit te voeren.

Belangrijke eigenschappen
• Delladet VS2L is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van 

bacteriën, gisten en schimmels (echter met uitzondering van mycobacteriën en 
bacteriesporen).

• Op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, echter 
met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij en keukens van 
instellingen van gezondheidszorg.

• In dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten.

Voordelen
• Delladet VS2L is een vloeibaar gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel op 

basis van quaternaire ammoniumverbinding.

• Delladet VS2L heeft naast reinigende eigenschappen een sterk desinfecterend 
vermogen

• Delladet VS2L heeft een breed werkingsspectrum; Delladet VS2L doodt zeer 
effectief bacteriën, gisten en schimmels.

• Delladet VS2L tast in de voorgeschreven concentratie aluminium, koper, messing, 
polyethyleen, polypropeen, roestvast staal, staal en verzinkt staal niet aan.

Gebruiksaanwijzing
Na gebruik van Delladet VS2L dient altijd grondig nagespoeld te worden.

• De inwerktijd is minimaal 5 minuten.

• De gebruiksconcentratie is 1%.

• Delladet VS2L wordt onwerkzaam als het in contact komt met zeep of synthetische 
wasmiddelen

Een oplossing Delladet VS2L dient bij voorkeur te worden aangebracht met het 
sproeiapparaat ND-15.
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Technische gegevens
Uiterlijk    Helder

S.g. (20°C)   1,05 g/cm3

Basiscomponent   alkyldimethyl benzylammonium chloride 95,4 g/liter

pH     ~10

Vorstgevoeligheid   -5°C

Veilige hantering en opslag
Opslaan in de veilige verpakking op een koele, droge plaats. Informatie over opslag en 
distributie van dit product vindt u op het productveiligheidsblad (MSDS).

Product toepasbaarheid
Delladet VS2L tast in de voorgeschreven concentratie aluminium, koper, messing, 
polyethyleen, polypropeen, roestvast staal, staal en verzinkt staal niet aan.

Goedkeuringen
Toelatingsnummer: 11608 N

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer  Verpakkingsgrootte  Type verpakking

7512779   20L    Can

7512780   200L    Vat
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