
 

 

TR 35 
 

Alkaliczny, pianowy płyn do mycia komór wędzarniczych. 

 
Produkt o szybkim i skutecznym działaniu oraz wysokim stopniu penetracji mytych powierzchni. Tworzy stabilną pianę, 
dzieki czemu może być stosowany do mycia komór wędzarniczych metodą pianową lub metodą inżektorową. 

ZASTOSOWANIE: 
 mycie komór wędzarniczych, wózków i kijów wędzarniczych, 
 czyszczenie posadzek, 
 usuwanie zanieczyszczeń smolistych, tłuszczowych, skrobiowych, 
 usuwanie przypalonych pozostałości, 
 czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej i ceramicznyc. 
 
Nie zalecany do kontaktu z aluminium, cynkiem i stalą ocynkowaną. 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE: 

Wygląd: ciecz klarowna, brązowa  

Gęstość w temperaturze 20ºC 1,34-1,38 g/cm3 

Wartość pH 1% wodnego roztworu: ~13,5 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 Przygotować roztwór roboczy o stężeniu od 2-5% wag., rozpuszczając 2-5k g TR 35 w 100 litrach wody o temp. 

od 50 do 70°C. 
 KOMORY WĘDZARNICZE: pokryć powierzchnie pianą przy pomocy agregatu pianotwórczego. Komorę 

zamknąć. Przez układ inżektorowy wprowadzać roztwór myjący do układu dymociągów. Po upływie około 15 
min. komorę i układ dymociągów przepłukać ciepłą wodą przeznaczoną do spożycia. 

 WÓZKI I KIJE WĘDZARNICZE: pokryć powierzchnię pianą. Po upływie 15-30 min. spłukać wodą przeznaczoną 
do spożycia. 

 POSADZKI,RĘCZNE MYCIE POWIERZCHNI: pokryć powierzchnię pianą lub nanosić roztwór roboczy produktu 
TR35 za pomocą szczotki do momentu wytworzenia się piany. Pozostawić na 15 min.. Jeżeli jest potrzeba, 
doczyścić mytą powierzchnię szczotką. Spłukać wodą wodociągową. 
 

BEZPIECZEŃSTWO: 

Mieszanina żrąca, powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Preparat jest  szkodliwy po połknięciu. 
Podczas pracy z preparatem należy nosić odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej:okulary ochronne, rękawice 
ochronne, odzież ochronną, ochronę twarzy. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną 
odzież i przemywać ciało dużą ilością wody. W przypadku utrzymywania się podrażnienia skóry, skonsultować się 
natychmiast z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać ciągłym strumieniem wody przez kilka minut i poruszać gałką 
oczną. Natychmiast zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. W przypadku połknięcia przepłukać usta oraz obficie 
popić wodą. Nie należy powodować wymiotów ani podawać poszkodowanemu środków zobojętniających. Natychmiast 
zapewnić poszkodowanemu pomoc lekarską. Jeżeli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę. 
 
MAGAZYNOWANIE: 

Temperatura w pomieszczeniu magazynowania powinna wynosić 5-25°C. Nie należy dopuszczać do magazynowania 
produktu w  temperaturze poniżej 5°C. Chronić przed mrozem oraz bezpośrednim nasłonecznieniem. Magazynować                  
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. TR 
35 jest preparatem niepalnym.  
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ULOTKA INFORMACYJNA 



 

POSTĘPOWANIE Z OPRÓŻNIONYMI OPAKOWANIAMI: 

Opakowania opatrzone w oryginalne etykiety po opróżnieniu powinny być zwrócone do producenta. Zalecanym środkiem 
czyszczącym jest woda, ewentualnie z dodatkiem detergentów. Opakowania nie nadające się do oczyszczenia powinny 
być utylizowane jak produkt. W przypadku samodzielnej utylizacji opakowań, należy przeprowadzić ją przestrzegając 
Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. z 2013 r. poz. 888 
wraz z późn zm.. 
 
Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie 
charakterystyki produktu. 

 
 


