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JohnsonDiversey Divosan Activ 
Απολυµαντικό µε 5% υπεροξικό οξύ 

 

VΑ1 

 

 

Περιγραφή 

Το Divosan Activ είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό οξειδωτικό 

απολυµαντικό µε βάση υπεροξικό οξύ για χρήση στις βιοµηχανίες τροφίµων, 

ποτών και γάλακτος. 

 

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά 

 

Το Divosan Activ είναι ένα σταθεροποιηµένο διάλυµα υπεροξικού οξέος (5%) 

που δεν αφρίζει και ξεβγάζεται πολύ εύκολα. Είναι ένα εξαιρετικά 

αποτελεσµατικό απολυµαντικό σε όλους τους τύπους µικροοργανισµών όπως 

βακτήρια, ζυµοµύκητες, µύκητες, σπόρια και ιοί. 

 

Το Divosan Activ έχει σχεδιαστεί ειδικά ως απολυµαντικό τελικής φάσης για 

χρήση σε αυτόµατα συστήµατα CIP. ∆ιαθέτει επίσης εξαιρετικές ιδιότητες 

εξουδετέρωσης των οσµών και αποµάκρυνσης των λεκέδων. 

 

Το Divosan Activ συνίσταται για αυτόµατη πρόσθεση µε τη χρήση κατάλληλου 

δοσοµετρικού εξοπλισµού για CIP. 

 

Πλεονεκτήµατα 

• Ευέλικτο και αποτελεσµατικό απολυµαντικό για CIP, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε ζυθοποιεία, γαλακτοκοµεία, µονάδες αναψυκτικών και                            

σε ολόκληρη τη βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων. 

• Ισχυρή οξειδωτική δράση που βοηθά στην αποµάκρυνση των λεκέδων και την 

εξουδετέρωση των οσµών. 

• Ευκολία στο ξέβγαλµα χωρίς να αφήνει ίχνη, που διασφαλίζει την ασφάλεια 

των τροφίµων. 

• Έχει µειωµένη περιβαλλοντική επίπτωση, αφού διασπάται σε υλικά που είναι 

ακίνδυνα για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων. 

• Κατάλληλο για χρήση σε µαλακά ή σκληρά νερά. 
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JohnsonDiversey Divosan Activ 
 
Οδηγίες χρήσης 

Το Divosan Activ χρησιµοποιείται σε συγκεντρώσεις 0,1-4% w/w (0,09-3,6% v/v) ανάλογα µε την 

εφαρµογή. Να ξεπλένεται πάντα πολύ καλά µετά τη χρήση. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, 

συµβουλευτείτε τα επιµέρους προγράµµατα καθαρισµού. 

Βακτηριοκτόνος δραστικότητα για συστήµατα CIP : Ετοιµάστε διάλυµα 0,023-0,09%, ανάλογα µε 

τα προς αντιµετώπιση βακτήρια, (συµβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα). ∆ιοχετεύστε το διάλυµα 

στις προς απολύµανση εγκαταστάσεις και αφήστε να δράσει 5 λεπτά. Ξεπλύντε τις επιφάνειες µε 

πόσιµο νερό. 

Η ίδιες συνθήκες χρόνου και συγκέντρωσης ισχύουν και για τον καθαρισµό σκευών και 

επιφανειών. 

Μυκητοκτόνος δραστικότητα για συστήµατα CIP : Ετοιµάστε διάλυµα 0,315-3,6% ανάλογα µε 

τους προς αντιµετώπιση µύκητες (συµβουλευθείτε τον παρακάτω πίνακα). ∆ιοχετεύστε το διάλυµα 

στις προς απολύµανση εγκαταστάσεις και αφήστε να δράσει 15 λεπτά. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες µε 

πόσιµο νερό. 

Η ίδιες συνθήκες χρόνου και συγκέντρωσης ισχύουν και για τον καθαρισµό σκευών και 

επιφανειών. 

Τα σκεύη και οι επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα είναι έτοιµα προς χρήση αµέσως 

µετά το ξέπλυµά τους µε καθαρό νερό (όπου χρειάζεται). 

Για ειδικές λεπτοµέρειες, συµβουλευτείτε τα προγράµµατα καθαρισµού. 

 
Χρόνος δράσης 5 λεπτά  Χρόνος δράσης 15 λεπτά 

Στέλεχος Συγκέντρωση εφαρµογής  Στέλεχος Συγκέντρωση εφαρµογής 

E. Coli 0,023%  Candida albicans 0,32% 

S. aureus 0,05%  Aspergillus niger 3.6% 

P. aeruginosa  0,05%    

E. hirae 0,09%     

 

Τεχνικές πληροφορίες 

Εµφάνιση:                                                διαυγές, άχρωµο υγρό 

Σχετική πυκνότητα στους 20ºC:              1,11 

pH (διάλυµα 1% στους 20ºC) :                3,10 

Απαίτηση αποικοδόµησης (COD):          καµία 

Περιεκτικότητα σε Άζωτο (N):                καµία 

Περιεκτικότητα σε Φώσφορο (P):           < 0.1gr/kg 

 

Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 

λαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 

 

Χηµικά χαρακτηριστικά 

Το Divosan Activ VT5 περιέχει ως απολυµαντικό παράγοντα υπεροξικό οξύ 5%. 

 

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης 

Πρώτες Βοήθειες 

Αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα ρούχα. 

Κατά την εισπνοή: Aποµακρυνθείτε από τη πηγή έκθεσης. Αν τα συµπτώµατα επιµείνουν ζητήστε 

ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση απώλειας συνείδησης βάλτε τον ασθενή σε πλάγια θέση για τη 

µεταφορά. 

Κατά την επαφή µε το δέρµα: Ξεπλύνετε αµέσως το προϊόν από το δέρµα σχολαστικά µε άφθονο 

νερό. Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα. Ζητήστε βοήθεια αν αναπτυχθούν συµπτώµατα. 

Κατά την επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
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Κατά την κατάποση: Αποµακρύνετε το προϊόν από το στόµα. Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό ή γάλα 

και ζητήστε ιατρική βοήθεια χωρίς καθυστέρηση. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-7793777 

 

Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας 

Σταθερό για τουλάχιστον 6 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής του κατά την αποθήκευσή του 

στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, µακριά από ηλιακή ακτινοβολία, σε θερµοκρασίες µεταξύ -12 

έως 35
ο
C µακριά από πυκνά οξέα και βάσεις, αναγωγικά µέσα και µεταλλικά άλατα, καύσιµα 

υλικά, εύφλεκτα υλικά, οργανικά υλικά. 

Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων 

Ασφαλείας του. 

 

Συµβατότητα προϊόντος 

Το Divosan Activ, όταν εφαρµόζεται στη συνιστώµενη συγκέντρωση και θερµοκρασία, είναι 

κατάλληλο για χρήση στις διαβαθµίσεις ανοξείδωτου που συνήθως βρίσκονται στη βιοµηχανία 

επεξεργασίας τροφίµων. Επίσης, είναι κατάλληλο για εφαρµογή σε υλικά από τεφλόν, 

πολυαιθυλένιο, σκληρό PVC, PVDE, γυαλί. 

Είναι ακατάλληλο για χρήση σε υλικά από χαλκό και σε άλλα µαλακά µέταλλα (αλουµίνιο, 

κράµατα χαλκού-ψευδαργύρου, µπρούτζο), στοιχεία µεταπτώσεως (χρώµιο, ψευδάργυρο, νικέλιο, 

µόλυβδο, σίδηρο), φυσικά και συνθετικά ελαστικά, πυκνά οξέα και βάσεις, αναγωγικά µέσα, άλατα 

µετάλλων, οργανικά υλικά, εύφλεκτα υλικά, σκουριά, χαρτί, ύφασµα. 

Να ξεπλένετε πάντα τις επιφάνειες µετά τη χρήση (µέσα σε 1 ώρα). 

 

Μέθοδοι ελέγχου 

∆ιαθέσιµες εφόσον ζητηθούν 

 

Εγκρίσεις 

Αρ. Εγκρ. ΕΟΦ: 43259/98/7-5-99 

 

Μικροβιολογικά στοιχεία 

EN 1276: πέρασε το τεστ σε διάλυµα 0.1% σε σκληρό νερό (300ppm CaCO3), στους 20οC, χαµηλό 

επίπεδο 

ρύπων (0.03% αλβουµίνη βοδινού) και χρόνο επαφής 5 λεπτά. 

EN 1650 (ζυµοµύκητες): πέρασε το τεστ σε διάλυµα 0.35% σε σκληρό νερό (300ppm CaCO3), 

στους 20οC 

χαµηλό επίπεδο ρύπων (0.03% αλβουµίνη βοδινού) και χρόνο επαφής 15 λεπτά. 

EN 1650 (Aspergillus): πέρασε το τεστ σε διάλυµα 4% σε σκληρό νερό (300ppm CaCO3), στους 

20οC χαµηλό 

επίπεδο ρύπων (0.03% αλβουµίνη βοδινού) και χρόνο επαφής 15 λεπτά. 

 

∆ιαθέσιµες συσκευασίες :  22,2 Kg (ή 20L) 


