
 

Ozerna BME 

Vysoce alkalický, tekutý jednoúčelový prostředek 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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 Chemicko-termální desinfekční prostředek v kombinace s SEPT PES KONZ**, (10 min.při 

teplotě 60°C, ředění v poměru 1:4) zapsaná v dezinfekčním seznamu Association of Applied 

Hygiene (VAH) 

 V kombinaci s SEPT PES KONZ** (10min.při teplotě 60°C, ředění v poměru 1:5) předložen 

k registraci podle § 18 IfSG na German Robert-Koch-Institut (rozsah A+B) 

 vysoký prací účinek při nízkém dávkování 

 Ideální pro nepříznivé vlastnosti vody (tvrdost, těžké kovy) 

 Regulátor pěnivosti, bez fosfátů 

 Účinná při teplotách od 30°C – 90°C 

Aplikace : 

Ozerna BME je vysoce alkalický jednoúčelový prací prostředek s optickými zjasňovačemi. Díky 
speciální kombinaci tenzidů zajišťuje vysokou účinnost při rozpouštění nečistot a velmi dobrá 
účinnost při odstraňování tuků. 

 
 
Doporučené dávkování: 
(ml / kg prádla) 
 

Tvrdost vody * 
rozsah tvrdosti 

Předpírka Pouze hlavní praní  Hlavní praní 

0 – 8,4 
Měkká 

6 4 8 

8,4 – 14 
Střední 

6 
 

4 8 

Větší než 14 
Tvrdá 

8 6 10 

*Stupeň tvrdosti nebo tvrdost vody ve stupních nemecké tvrdosti je možné získat ze svých 

vodáren. 

V kombinaci se SEPT PES KONZ** jako chemicko-termální desinfekční prostředek při 60°C – 4ml/l 

Ozerna BME a 2ml/l Ozerna BME a 2ml/l SEPT PES KONZ** nechte působit po dobu 10 minut. 

Technické údaje : 

 

 

  

Poznámka : skladování 

  Skladujte v suchu a chráněno proti mrazu. Po častečném použití obal opět těsně uzavřete. Pokud 

je produkt uzavřen v originálním balení může být skladován nejméně po dobu 24 měsíců. 

Dávkování produktu závisí na míře znečištění a hodnotě tvrdosti vody. **Použivejte biocidy obezřetně.  

 

Hustota 20 °C 1.24 g/ml 

Hodnota pH (1%) 12,2  – 13,2 

Vlastnosti: 
Vlastnosti : 

  


