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MIDA SAN ET 
Tekutý dezinfekčný prípravok na báze alkoholu  

pre potravinársky priemysel a inštitucionálnu hygienu 

 
 
CHARAKTERISTIKA 
 
MIDA SAN ET je alkoholový bezoplachový dezinfekčný prípravok vhodný na použitie pre 
rýchle a účinné usmrtenie nežiadúcich mikroorganizmov v potravinárstve i v ďalších 
odvetviach spracovania potravín. 
 
MIDA SAN ET je veľmi vhodný na povrchy citlivé na koróziu. Nepoužívá sa obvykle vo forme 
roztoku, ale priamo ako koncentrát. Z ekonomického hladiska nie je veľmi vhodný na 
ošetrovanie veľkých plôch. 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
MIDA SAN ET sa používa vždy až po vykonanom základnom čistení v nezriedenej forme ako 
koncentrát k rýchlej dezinfekcii po vopred určenom výrobnom cykle, teda i medzi 
jednotlivými fázami výroby. Takto sa ošetrujú plochy krájacích zariadení, nárezových 
strojov, baličiek, plničiek a dalších strojov, zariadení a nástrojov. Po použití sa prípravok 
neoplachuje. 
 
Odporúčaná vzdialenosť od plochy pri postreku je 0,30 m. Odporúčané množstvo je 40 až 
50 ml/m2. 
 
Počas aplikácie musí byť v miestnosti zabezpečené účinné odvetranie. Pri aplikácii je 
potrebné postupovať opatrne, prípravok nesmie prísť do styku s očami. Pri vdýchnutí 
aerosolovej hmly hrozí podráždenie sliznice. 
 
 
VLASTNOSTI PRÍPRAVKU 
 

Zloženie ethanol 

Vzhľad číra kvapalina 

Farba bezfarebná 

Zápach charakteristický po alkohole 

pH (100%) 8,0 ± 0,5 

Merná hmotnosť 0,86 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 

Rozpustnosť rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere 
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MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ 
 
Pokiaľ je MIDA SAN ET používaný v súlade s návodom na použitie, potom je možné 
prípravok MIDA SAN ET použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané 
materiály. 
 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
MIDA SAN ET neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovatelných 
halogénov (AOX). 
 
Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v MIDA SAN ET sú v súlade s direktívou Európskej únie 
EU648/2004 o biologickej rozložitelnosti povrchovo aktívnych látok. 
 
 
BEZPEČNOSŤ 
                   
Nikdy nemiešajte MIDA SAN ET s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu 
bezpečnostných údajov k prípravku MIDA SAN ET a riaďťe sa pokynmi pre nakladanie s 
chemickými látkami a ich likvidáciou.    
 
 
SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA 
 
Prípravok MIDA SAN ET skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 25°C. 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použitelnosti je do 12 mesiacov od 
dátumu výroby. 
 
 
BALENIE 
 
Prípravok MIDA SAN ET je dodávaný v balení: kanister. 
 
 

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. 

 

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré 
nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť 
výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní 
výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená 
vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri 
zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené. 
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