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Deze informatie is niet van toepassing, wanneer het product samen wordt gebracht met een ander product of wanneer het product wordt gebruikt in een proces anders dan in dit blad 
aangegeven. 

Naar onze beste weten is de in dit blad gegeven informatie correct en volledig. 

De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de afnemer van dit product om na te gaan, of de gegeven informatie geschikt en volledig is voor zijn specifieke gebruik van het product. 

Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de afnemer om op basis van de informatie in dit blad veiligheidsprocedures voor zijn onderneming op te stellen. 

Zie hiervoor ook onze veiligheidinformatiebladen van het desbetreffende product. 

Productinformatieblad Doyen Desinfectiereiniger F40 
Gebruiksaanwijzing 

vloeibare desinfecterende reiniger voor de professionele keuken en sanitaire 
ruimten in openbare gebouwen en ziekenhuizen 

Produktbeschrijving 

•  is een zeer krachtige oppervlakte desinfecterende reiniger. 
•  geschikt voor oppervlakken, apparatuur en materialen welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de 

grondstoffen hiervoor. 
•  is ook geschikt voor reiniging van vloeren, wanden en meubilair alsmede te gebruiken in voedselcomprimeermachines. 
•  heeft toelatingsnummer : 11949 N

Dosering / Gebruik 

wettelijk gebruiksvoorschrift. 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter 
bestrijding van bacteriën ( excl. Microbacteriën en 
bacteriesporen) en gisten op : 

1.oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- 
en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met 
uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij. 

2. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van 
mensen. 
Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en 
desinfektie van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. 
Doyen F 40 aan het water toevoegen, oppervlakken en 
voorwerpen bevochtigen en ter desinfektie in laten werken 
(inwerktijd aanhouden en zoveel vloeistof gebruiken dat 
gedurende gehele werktijd de materialen nat blijven). 

Behandelde oppervlakken en voorwerpen voordat deze in 
kontakt komen met levensmiddelen met schoon water 
afspoelen. Sterk vervuilde oppervlaken en materialen 
vooraf grondig reinigen met etolit allesreiniger. 
 

Dosering  
inwerktijd koncentratie dosering per 10 liter 

5 min 1 %  100 ml 
 
•  Handdosering of automatisch via ZD 

Technische Gegevens 

vorm: kleurloze vloeistof 
soortelijk gewicht: 1,0 g/ml 
•  werkzame stof(en): didecyldimethylammoniumchloride 
•  gehalte : 46 gr/l 
•  toxicologische groep(en) : kwaternaire 

ammoniumverbinding 
uiterste gebruiksdatum: 

Milieuaspekten 

•  Biologische afbreekbaarheid > 90 % volgens de verordening voor anionische en niet ionische oppervlakte aktieve stoffen in 
was- en reinigingsmiddelen. 

•  is vrij van aldehyden, fenol en chloor. 

Gevaren / veiligheidsaanbevelingen 

Bevat didecyldimethylammoniumchlorid 
Bevat fosfaatzuur 
Gevarensymbol: Xi  irriterend 
R-regels: 
R36/38: Irriterend voor de ogen en de huid. 
S-regels: 
S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. 
S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. 
S28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 

Beschikbare verpakkingen 

Verpakking Doos Can 
Inhoud 4x 1 ltr 10 ltr 
Artikelnummer 000292 000194 
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