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MMEEMMBBRRAACCLLEEAANN  22  
Steriliza ční prost ředek pro mikrofiltra ční zařízení 
 
 
Složení  
Kyselina peroctová 15 %, peroxid vodíku 35-50 
%, stabilizační složka kyselina octová. Neobsa-
huje látky s nízkou biologickou odbouratelností.  

 
Popis  

MEMBRACLEAN 2 je vysoce aktivní, širokospek-
trální desinfekční prostředek doporučený pro 
studenou sanitaci v potravinářském průmyslu. 
Působením účinných látek se uvolňuje aktivní 
kyslík, který má silné desinfekční schopnosti 
působící na proteinové složky buněč-
ných membrán. Výslednou reakcí vzniká zbytko-
vý roztok vody a kyseliny octové. 

MEMBRACLEAN 2  je doporu čen pro všechna 
kritická místa, kde se p ředpokládá rozvoj a 
šíření kontaminující mikroflóry. 
Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Návod na použití  
Doporučenou koncentraci vytvoříte naředěním 
prostředku pouze ve studené vodě. Ošetřované 
povrchy by neměly mít teplotu vyšší než 20 °C 
pro správnou účinnost prostředku.  

Minimální kontaktní doba pro efektivní působení 
se pohybuje v rozmezí 15-20 minut. Roztok pro-
středku může být použit pro dlouhodobou asep-
tickou konzervaci součástek z nerezových mate-
riálů. Pro dlouhé kontaktní časy se doporučuje 
pravidelné týdenní obnovení roztoku a udržování 
koncentrace 0,05 %.  
Prostředek nesmí být rozprašován. 
 
Dávkování 

Doporučená koncentrace 0,05-0,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění: Prostředek není korozivní vůči ne-
rezové oceli. Koroze se může objevit u hliníku, 
zinku, mědi a jejích slitin. Omezte kontakt pří-
pravku s pryží, pryskyřicí a cementem.  

Doporučuje se provedení testu působení na jiné 
materiály. Přípravek se nesmí kombinovat 
s jinými sanitačními prostředky. 

 

Balení  
12–24 kg barely 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Otevřené balení ihned spotřebujte. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) je tento 
přípravek klasifikován: GHS02 Hořlavé látky, 
GHS03 Oxidační látky, GHS05 Korozivní a žíra-
vé látky, GHS07 Dráždivé látky. 

Při prodeji vám bude s první dodávkou předán 
Bezpečnostní list prostředku. 
Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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