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W CID LINES wierzymy, że higiena to zdrowie. A zdrowie jest kluczem 
do większej rentowności i zrównoważonego rozwoju. W rolnictwie 
zdrowe zwierzęta zapewniają rolnikom wyższy zwrot z inwestycji. 
Natomiast w branży spożywczej zdrowie i zachowanie bezpieczeń-
stwa gwarantują rozwój biznesu zgodnego ze wszystkimi wymo-
gami prawnymi. Konsumenci  zawsze czerpią korzyści ze zdrowego 
łańcucha pokarmowego, zapewniającego lepsze samopoczucie.

Dlatego dbamy o higienę. Robimy to w najbardziej efektywny spo-
sób, jako zaufany partner rolników i specjalistów ds. żywności. Ofe-
rujemy nie tylko szeroką gamę produktów do określonych celów, ale 
także udzielamy porad, które są w pełni dostosowane do każdej sy-
tuacji i każdego kroku w łańcuchu. Aby znaleźć odpowiednie rozwią-
zania, kładziemy nacisk na dobre relacje z naszymi dystrybutorami, 
oferując im ciągłe wsparcie.

Ponadto nieustannie inwestujemy w badania i rozwój oraz dzielimy 
się innowacjami z naszymi Partnerami. W ten sposób upewniamy się, 
że nie muszą się martwić. Ponieważ pomagamy im skupić się na tym, 
co naprawdę niezbędne: utrzymaniu zdrowego biznesu.
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CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie wymienione produkty niekoniecznie są 
dostępne lub zarejestrowane w każdym kraju. Proszę zasięgnąć porady lokalnego dystrybutora CID LINES. Dodatkowe informacje o produkcie 
można uzyskać na żądanie: karta techniczna, karta charakterystyki, katalogi, ITP.

Opakowania w wielu różnych 
pojemnościach.
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ŚRODKI ALKALICZNE

Keno™san Omnia Secur
Pianowy środek myjący  
do każdego rodzaju zanieczyszczeń

• skoncentrowany uniwersalny pianowy środek 
myjący 

• świetne właściwości czyszczące i odtłuszczające
• mycie ręczne i pianowe
• do wszystkich powierzchni
• dobra biodegradowalność 
• przyjazny dla środowiska
• silnie pieniący się

Keno™san
Nowy standard mycia!

• unikatowa formuła oparta na nowych 
technologiach

• dobrze przywierająca i długo utrzymująca 
się piana

• bardzo skutecznie wnika w zabrudzenia
• bardzo ekonomiczny w użyciu
• wolny od środków żrących

Alox DMS
Alkaliczny pianowy środek myjący
• silnie pieniący
• zawiera substancje zapobiegające korozji

MYCIE PIANOWE

4



Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

ŚRODKI ALKALICZNE

Alox DMS F
Alkaliczny środek pianowy usuwający tłuszcz

• skoncentrowany alkaliczny środek myjący
• silne działanie pieniące
• silne działanie odtłuszczające

Alcalu S
Alkaliczny pianowy preparat myjący do 
wszystkich powierzchni
• skoncentrowany alkaliczny środek myjący
• silnie pieniący
• do delikatnych materiałów (np. aluminium)

Alcalu D Cleaner
Silny, lekko alkaliczny środek odkażający

• silny alkaliczny środek myjący
• do delikatnych powierzchni
• dodatkowy składnik zwiększający higienę 

mycia

Bio Foam S
Preparat do mycia komór 
wędzarniczych
• alkaliczny środek myjący
• silnie pieniący
• Idealny do czyszczenia komór
• wędzarniczych lub silnie
• zanieczyszczonego sprzętu
• oparty na NaOH

Bio Cid S
Silny, alkaliczny pianowy środek myjący 
na silne zabrudzenia

• usuwa cukry oraz nagary pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego

• skutecznie i szybko usuwa najcięższe 
zabrudzenia

• zawiera wodorotlenek sodu, wodorotlenek 
potasu, inhibitory korozji

• oraz związki zwilżające

DM Foam S Extra
Preparat do mycia komór 
wędzarniczych
• silnie pieniący
• Idealny do czyszczenia komór 

wędzarniczych lub silnie 
zanieczyszczonego sprzętu

• oparty na NaOH i KOH

Biogel
Silnie skoncentrowany środek pieniący do 
kompleksowego mycia

• silnie skoncentrowany alkaliczny środek o 
specyficznej żelowej postaci dzięki której dłużej 
utrzymuje się na mytych powierzchniach.

• zawiera niejonowe tenzydy, wodorotlenek 
sodu, związki kompleksujące oraz zwilżające.

• opracowany do usuwania tłuszczu, osadów 
z dymu, smoły i cukrów z miejsc trudno 
dostępnych

DM Foam
Preparat do mycia komór wędzarniczych

• silnie skoncentrowany
• usuwa osady wędzarnicze
• oparty na NaOH
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ŚRODKI KWASOWE

ŚRODKI ALKALICZNE Z CHLOREM

Tornax S
Kwasowy środek myjący

• usuwa złogi białkowe, kamienia i żelaza
• bardzo silnie pieniący
• preparat oparty na kwasie fosforowym

Tornax S 20
Kwasowy środek myjący

• skoncentrowany kwasowy środek myjący
• usuwa złogi białkowe, kamienia i żelaza
• preparat oparty na kwasie 

amidosulfonowym
• nie zawiera fosforu ani związków azotu

Tornax E
Skoncentrowany pianowy środek myjący

• na bazie kwasu fosforowego i kwasu 
azotowego

Nitra Cid S
Silny, kwasowy pianowy środek myjący

• na bazie kwasu azotowego
• do usuwania złogów białkowych, kamienia 

i żelaza ze wszystkich powierzchni
• bardzo silnie pieniący

MSR 30 Gel
Skoncentrowany żel 

• do usuwania silnie związanych 
kompleksów organiczno-mineralnych i 
skrobiowych

• preparat gotowy do użycia
• oparty na kwasie fosforowym, azotowym i 

metanosulfonowym

DM Cid S
Alkaliczny środek myjąco-dezynfekujący

• silnie pianowy
• zawiera chlor
• do wszystkich powierzchni zewnętrznych 

odpornych na środki alkaliczne

Eco Chlor S
Alkaliczny środek myjąco-dezynfekujący

• pieniący
• zawiera chlor
• do wszelkich powierzchni zewnętrznych 

odpornych na środki alkaliczne

DM Cid SL
Skoncentrowany, pianowy środek do mycia 
ze zintegrowanym inhibitorem korozji

• idealny do stosowania na wrażliwych 
materiałach

• zawiera chlor
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Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

ŚRODKI NEUTRALNE

Bio Net +
Neutralny pianowy środek myjący

• idealny do stosowania na delikatnych 
powierzchniach

• dedykowany do mycia pianowego jak i 
ręcznego

D Clean
Neutralny środek do mycia ręcznego

• skoncentrowany płyn do mycia sprzętu 
drobnego

• silne działanie odtłuszczające
• działanie zmiękczające i chroniące skórę
• dedykowany do mycia ręcznego

Keno™ Chill Gel
Środek myjący do urządzeń chłodzących  
i wymienników ciepła

• zapewnia wysoki poziom higieny
• zastosowanie w zakładach produkcyjnych i 

transporcie chłodniczym
• idealny do czyszczenia aluminium, miedzi  

i ocynkowanych urządzeń chłodzących
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KenoTMsan Lactic:
• to wysokiej jakości środek dezynfekujący do miejsc uboju i rozbioru mięsa
• został dokładnie przetestowany i zatwierdzony ze względu na właściwości bójcze: E. coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae , Salmonella spp., Listeria monocytogenes i Campylobacter jejuni
• nie grozi poparzeniem
• nie tępi noży
• zawiera  składniki dopuszczone do kontaktu z żywnością i nie wymaga spłukiwania.  

Dezynfekcja to niekończąca się praca, która wymaga rygorystycznego podejścia. Nie można selektywnie 
wybierać, które obszary są dezynfekowane, a które nie. Bakterie, wirusy i grzyby zawsze znajdą pominięty obszar i 
w rezultacie rozprzestrzenią się przez ludzi, środki transportu, szkodniki, owady itp., które mają dostęp do 
zainfekowanych miejsc.

DEZYNFEKCJA
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Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

ŚRODKI Z NADTLENKIEM WODORU

KWAS NADOCTOWYKWAS MLEKOWY

Keno
TM

san Lactic
Innowacyjny środek dezynfekujący

• środek dezynfekujący
• oparty na kwasie mlekowym
• stosowany bez spłukiwania
• rewolucyjny środek do dezynfekcji ostrzy 

na liniach ubojowych i porcjujących
• idealny do szybkiej dezynfekcji 

międzyoperacyjnej

Keno
TM

cid 2100 S 5%
Kwasowy środek dezynfekujący 

• kwasowy środek dezynfekujący  
do powierzchni zewnętrznych maszyn i 
urządzeń

• oparty na kwasie nadoctowym (5%) i 
nadtlenku wodoru

• silnie utleniający
• preparat lekko pianowy

Peroxi Des
Środek dezynfekujący

• na bazie nadtlenku wodoru (49,5%)
• nie wymaga spłukiwania
• nie pianowy

Oxo Clean Des Keno
TM

lox 10
Środek na bazie nadtlenku wodoru Gotowy do użycia środek do dezynfekcji 

powierzchni i pomieszczeń na bazie 
nadtlenku wodoru i kwasu mlekowego

• pianowy środek do mycia i dezynfekcji
• nie zawiera chloru
• doskonałe właściwości wybielające
• usuwa zanieczyszczenia pochodzenia 

organicznego

• nie wymaga spłukiwania
• idealny do zamgławiania pomieszczeń
• alternatywa dla alkoholowych preparatów 

dezynfekcyjnych

ŚRODKI ALKOHOLOWE

Alco Cid A
Alkoholowy środek do dezynfekcji

• środek dezynfekujący na bazie alkoholu 
etylowego

• nie wymaga spłukiwania: odparowuje  
po 5 min.

• nie pozostawia po sobie smug,  zapachu 
ani smaku

Alco Cid Wipes
Chusteczki dezynfekujące

• ściereczki dezynfekujące
• do dezynfekcji międzyoperacyjnej
• działanie bakteriobójcze, zwalcza 

drożdże i wirusy
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ŚRODKI CHLOROWE

SRODKI NA BAZIE CZWARTORZEDOWEJ SOLI AMONOWEJ

ŚRODKI AMINOWE

Keno™chlor
Środek dezynfekujący na bazie chloru

• skoncentrowany środek dezynfekujący
• oparty na chlorze 
• lekko pieniący
• do wszystkich powierzchni odpornych na 

działanie środków alkalicznych, sprzętu i
• powierzchni transportowych w przemyśle 

spożywczym

Keno™chlor 100
Chlorowy środek do dezynfekcji

• nie pieniący się produkt dezynfekujący
• posiada właściwości utleniające
• do stosowania poprzez oprysk lub w 

układach zamkniętych 
• do wszystkich powierzchni odpornych na 

działania środków alkalicznych

Keno
TM

cid 300
Środek do mycia i dezynfekcji

• środek dezynfekujący na bazie amin
• alternatywa dla środków dezynfekujących 

opartych na QAC
• łączy działanie myjące i dezynfekujące

DM Cid S Ultra
Pianowy środek do mycia i dezynfekcji 

• wykazuje działanie bakterio- i drożdżakobójcze
• nie zawiera chloru, oparty na aminach
• do stosowania na wszelkie powierzchnie 

produkcyjne odporne na działanie alkalicznych 
środków chemicznych

Keno™cid 210 i Keno™cid 210 ¼ składają się 
z dwóch substancji czynnych: chlorku 
didecylometyloamoniowego i aldehydu 
glutarowego. Każdy z nich działa na innych 
zasadach. Powoduje to synergistyczne 
działanie bakteriobójcze przy niskich stęże-
niach i optymalnym czasie kontaktu.

RNA

DNA

cytoplazma

Białka i enzymy
Wyciek składników 
wewnątrzkomórkowych

Keno™cid 210 1/4
Środek dezynfekujący na bazie QAC i 
aldehydu glutarowego

• pieniący się
• neutralne pH
• działanie grzybo- i drożdżakobójcze

Keno™cid 210
Stężony środek dezynfekujący na bazie 
QAC i aldehydu glutarowego

• pieniący się
• neutralne pH
• działania grzybo i drożdzakobójcze

Eco Des
Środek myjący o działaniu  
dezynfekującym

• na bazie QAC
• do mycia ręcznego
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Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.
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ŚRODKI ALKALICZNE

DM Clean Eco
Silny, alkaliczny środek myjący

• mycie zbiorników, przewodów rurowych  
i instalacji CIP. 

• idealny do stosowania w wodzie miękkiej
• oparty na NaOH

DM Clean
Silny, alkaliczny środek myjący

• niepieniący 
• do stosowania w instalacjach CIP
• oparty na NaOH i KOH

DM Clean Super
Silny środek odtłuszczający. 

• alkaliczny preparat do instalacji CIP
• ulepszone właściwości odtłuszczające
• do stosowania w wodzie miękkiej i średnio-

twardej
• oparty na NaOH i KOH

MYCIE
CIP
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Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

ALKALICZNE CHLOROWE

DM Clean Ultra
Silny, alkaliczny środek myjący

• środek niepieniący
• do instalacji CIP, elementów wyposażenia  

i wszystkich powierzchni
• stworzony do zastosowania w wysokich 

temperaturach
• oparty na NaOH i KOH

DM Clean Extra
Niepieniący środek myjący

• alkaliczny środek myjący ze zwiększoną 
zawartością NaOH i KOH

• do czyszczenia zbiorników
• doskonałe właściwości odtłuszczające 
• zawiera składniki, które niwelują tworzenie 

piany

DM Clean Forte
Silny, alkaliczny środek myjący

• jednofazowy środek myjący
• oszczędność czasu
• wysoka zdolność do kompleksowania
• do stosowania w wysokich temperaturach
• doskonały do usuwania przywartych 

zanieczyszczeń 
• oparty na NaOH i KOH + wersenian 

czterosodowy

DM Clean SL
Niepieniący środek do mycia

• niepieniący
• dodatkowe składniki ograniczające 

wytwarzanie piany
• może być używany do powierzchni 

wrażliwych,
• zawiera metakrzemiany
• oparty na NaOH i KOH

Eco Chlor
Alkaliczny detergent z chlorem

• alkaliczny detergent z zawartością chloru
• mycie i dezynfekcja
• do zastosowania w obiegach zamkniętych
• oparty na NaOH

DM Cid
Alkaliczny, niepianowy środek myjąco-
dezynfekujący

• o właściwościach bakterio-  
i grzybobójczych

• do zastosowania w obiegach zamkniętych 
jak i mycia ręcznego silnie zabrudzonych 
powierzchni.

• zawiera  stabilizatory chloru, kompleksujące 
i sekwestrujące związki oraz inhibitory 
korozji

• oparty na KOH

ŚRODKI ALKALICZNE
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ŚRODKI KWASOWE

Pho Cid
Kwasowy środek myjący do systemów CIP

• skoncentrowany kwasowy środek myjący 
do instalacji CIP oraz myjek do skrzynek

• oparty na kwasie fosforowym i siarkowym

Pho Cid Ultra
Środek myjący do układów zamkniętych

• na bazie organicznych, nieorganicznych 
kwasów i składników higienicznych

• do usuwania zanieczyszczeń mineralnych  
i silnie związanych białek

• wolny od azotanów i fosforanów
• dodatkowy składnik zwiększający higienę 

mycia
• dedykowany do mycia nastrzykiwarek

Pho Cid B
Środek myjący  
do systemów CIP 

• na bazie kwasu fosforowego
• do usuwania zanieczyszczeń organicznych 

i mineralnych
• idealny do delikatnych powierzchni
• zawiera środki zwilżające

Nitra Cid
Kwasowy środek myjący do systemów CIP

• kwasowy środek myjący
• oparty na kwasie azotowym i fosforowym
• usuwa utrzymujące się złogi białkowe, 

kamienia i żelaza

Nitra Cid D
Kwasowy środek myjący do systemów CIP

• kwasowy środek myjący
• usuwanie złogów białkowych, kamienia  

i żelaza
• oparty na kwasie azotowym i mlekowym
• dodatkowy składnik zwiększający higienę 

mycia

Tornax 20
Niepieniący kwasowy środek myjący do 
systemów CIP

• kwasowy środek myjący z kwasem 
amidosulfonowym

• niepieniący, zawiera środki zwilżające 
i emulgatory

• opracowany z myślą o usuwaniu większości 
zabrudzeń organicznych i nieorganicznych

MSR 30
Kwasowy środek myjący

• kwasowy środek myjący
• usuwa złogi mineralne
• oparty na kwasie azotowym i fosforowym

MSR 50
Silny środek myjący 

• do usuwania ciężkich kompleksów 
mineralnych i skrobi

• do stosowania okresowego 
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Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

DEZYNFEKCJA
CIP
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ŚRODKI NA BAZIE CHLORU

DM Cid Ultra
Bezchlorowy alkaliczny środek myjący  
i dezynfekujący

• doskonałe właściwości myjące i 
dezynfekujące

• działanie bakterio- i drożdżakobójcze
• zawiera NaOH oraz diaminę jako substancję 

czynną

ŚRODKI AMINOWE

ŚRODKI NA BAZIE KWASU NADOCTOWEGO

Keno
TM

cid 2100 5%
Kwasowy środek dezynfekujący  
do instalacji CIP

• kwasowy środek dezynfekujący  
do instalacji CIP

• oparty na kwasie nadoctowym (5%)  
i nadtlenku wodoru

• silnie utleniający

Keno
TM

cid 2100 15%
Kwasowy środek dezynfekujący  
do instalacji CIP

• kwasowy środek dezynfekujący  
do instalacji CIP

• oparty na kwasie nadoctowym (15%)  
i nadtlenku wodoru

• silnie utleniający

Keno
TM

cid Oxi 5
Środek dezynfekujący  
na bazie 5% kwasu nadoctowego
• ze zintegrowanym 

znacznikiem

ŚRODKI NA BAZIE  
NADTLENKU WODORU

Peroxi Des
Środek dezynfekujący  
na bazie nadtlenku wodoru

• nie wymaga spłukiwania

DM Cid
Alkaliczny środek myjący i dezynfekujący

• alkaliczny środek myjący i dezynfekujący z 
zawartością chloru

• do instalacji CIP i powierzchni
• oparty na KOH

Keno
TM

chlor 100
Środek dezynfekujący do wody pitnej

• Środek dezynfekujący do odkażania 
wody pitnej dla ludzi i zwierząt na bazie 
podchlorynu sodu

• do natryskowej dezynfekcji powierzchni 
produkcyjnych

• idealny do wybielania taśm transportowych

Keno
TM

cid 500 CIP
Środek myjąco-dezynfekujący do obiegów 
zamkniętych 

• nie zawiera chloru
• niepieniący
• oparty na alkilotriaminie
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Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

ŚRODKI PRZECIWPIENIĄCE

DODATKI

NABŁYSZCZACZE LUBRYKANTY

Anti Foam
Środek przeciwpieniący

• silnie skoncentrowany 
środek przeciwpieniący

Anti Foam Forte
Inhibitor piany

• silnie skoncentrowany 
środek przeciwpieniący

Anti Foam Ultra
Środek przeciwpieniący

• skoncentrowany środek 
przeciwpieniący

• do wszystkich zastosowań  
w przemyśle spożywczym

Anti Foam Bio Food
Wysoce skoncentrowany inhibitor piany

• na bazie oleju rzepakowego
• odpowiedni jako dodatek do  

żywności cfr UE 528/2012

AD 50
Dodatek ulepszający działanie myjące 
alkalicznych roztworów do CIP

• dodatek ulepszający działanie myjące 
alkalicznych roztworów do CIP

• dobrze wiąże substancje mineralne  
w wodzie używanej do mycia

• przeciwdziała tworzeniu się piany

AD 60
Skoncentrowany dodatek do ulepszający 
efekty mycia i płukania

• stosowany jako dodatek do środków 
alkalicznych

• wspomaga procesy płukania i suszenia

AD Oxi
Dodatek zwiększający skuteczność mycia

• dodatek zwiększający skuteczność mycia
• do preparatów opartych na 

wodorotlenkach
• oparty na aktywnym tlenie

DM 50 R
Neutralny nabłyszczacz

V 60
Smar do taśm przenośnikowych

• preparat syntetyczny ze 
środkiem konserwującym

• do ruchomych komponentów 
syntetycznych i łańcuchów z 
materiałów nierdzewnych

INNE

Anti Foam Food
Wysoce skoncentrowany inhibitor 
 piany

• stosowany w procesach  
produkcyjnych, w których może 
wystąpić wysokie pienienie

• może być stosowany w stojącej 
wodzie lub w systemach CIP

• neutralny środek do płukania i 
nabłyszczania w celu usunięcia 
zacieków występujących po 
twardej wodzie

Lubry Dry
Smar do taśm przenośnikowych

• gotowy do użycia
• nie obciąża oczyszczalni ścieków
• bez nośnika wody
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MYCIE
MEMBRANOWE

Keno™ X-Flow
Przepisy dotyczące produkcji żywności 
wymagają, aby systemy membranowe 
w zakładach spożywczych były 
czyszczone wg określnych procedur. 
Skuteczne mycie i dezynfekcja muszą 
uwzględniać różne czynniki, aby zmak-
symalizować żywotność membrany 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
kosztów i czasu. Różne membrany wy-
magają różnych procedur czyszczenia.

Najważniejszą kwestią w myciu mem-
bran jest odpowiednia prędkość 
przepływu krzyżowego. Seria Keno™ X 
Flow jest Twoim partnerem w skutec-
znym, wydajnym i znormalizowanym 
myciu.

Jeden cel
Głównym celem jest skuteczny, ustandaryzowany i wydajny program mycia dos-
tosowany do specyfikacji membrany i produkcji.
Nasze rozwiązanie
• Właściwy wybór środków myjących.
• Wiedza i doświadczenie, które pomogą zoptymalizować czyszczenie mem-

brany i wydajność produkcji.
• Wsparcie techniczne w zakresie walidacji i systemów dozowania.
• Szkolenie operatorów w zakresie bezpieczeństwa oraz codzienne sprawdza-

nie poprawności stosowania produktu.
Korzyści dla Klienta
• Specjalnie opracowana procedura mycia wszystkich typów membran; 

Mikrofiltracja (MF), Ultra Filtracja (UF), Nanofiltracja (NF) i Odwrócona osmo-
za (RO).

• Środki chemiczne CID LINES zwiększają wydajność Twojego systemu pro-
dukcyjnego i przedłużają żywotność membran.

• CID LINES ma wiedzę i doświadczenie w zakresie optymalizacji / dosto-
sowywania programów czyszczenia.
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Keno™ X-Flow 05
Łagodny chlorowy alkaliczny środek do 
mycia systemów filtracji membranowej 

• do różnego rodzaju zastosowań 
• ma zastosowanie do wszystkich 

twardości wody
• ma działanie utleniające

Keno™ X-Flow 11
Łagodny alkaliczny produkt myjący do 
membranowych systemów filtracyjnych 

• zapewnia doskonałe usuwanie brudu 
•  jest odpowiedni do membran 

wrażliwych na pH
• do stosowania we wszystkich twardościach 

wody 

Keno™ X-Flow 12
Silny alkaliczny produkt myjący do 
membranowych systemów filtracyjnych 

• usuwa osady organiczne i nieorganiczne
• skuteczny w niskich stężeniach 
• do stosowania zarówno w miękkiej, jak i 

twardej wodzie
• do stosowania jako wzmacniacz do 

usuwania białek, skrobi i kompleksów 
organiczno-mineralnych rganiczno-
mineralnych. lnych. 

Keno™ X-Flow 13
Kwaśny produkt do mycia systemów 
membranowych 

• składa się z mieszaniny kwasów 
organicznych i związków powierzchniowo 
czynnych

• nie zawiera azotanów i fosforanów 
• do usuwania osadów mineralnych, soli oraz 

białka

Keno™ X-Flow 15
Silny kwaśny produkt myjący do 
membranowych systemów filtracyjnych 

• opiera się na kombinacji kwasów 
nieorganicznych i jest wolny od środków 
powierzchniowo czynnych

• można stosować zarówno w miękkiej, jak i 
twardej wodzie

• usuwa osady mineralne, sole i białka 

Keno™ X-Flow 17
Neutralny środek myjący na bazie enzymów 
do membranowych systemów filtracyjnych 

• można bezpiecznie stosować do usuwania 
białka z różnego rodzaju materiałów

• można stosować zarówno w miękkiej, jak i 
twardej wodzie

Keno™ X-Flow AD
Dodatek wspomagający mycie do 
membranowych systemów filtracyjnych 

• zapewnia wzmocnienie działania środka 
czyszczącego 

• może być stosowany jako dodatek do 
czyszczenia wszystkich typów instalacji 
filtracji membranowej

• jest stosowany jako wzmacniacz do 
usuwania tłuszczu i białka 

Keno™ X-Flow 19
Dodatek alkaliczny do enzymatycznego 
środka myjącego do membranowych 
systemów filtracyjnych 

• ma zastosowanie do 
wszystkich twardości wody 

• może być stosowany jako dodatek do 
czyszczenia wszystkich typów instalacji 
membranowych filtracji

•  jest stosowany jako wzmacniacz do 
usuwania białek

Keno™ X-Flow 25
Silny alkaliczny produkt do mycia systemów 
membranowych 

• wzbogacony o surfaktanty i związki 
kompleksujące

• skutecznie usuwa tłuszcze, białka oraz 
osady mineralne

Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

Keno    -Flow
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DEZYNFEKCJA RĄK

Keno
TM

sept L
Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk

• roztwór alkoholowy
• szybko odparowujący
• dezynfekcja dłoni
• posiada certyfikat do stosowania 

w przemyśle rolniczym i zakładach 
przetwórstwa spożywczego

• zgodny z wymogami norm EN1040 i 
EN1500

Keno
TM

sept G
Alkoholowy żel do dezynfekcji rąk

• dezynfekujący roztwór alkoholowy w 
formie żelu

• posiada certyfikat do stosowania 
w przemyśle rolniczym i zakładach 
przetwórstwa spożywczego

• delikatny
• zgodny z wymogami norm EN1040 i 

EN1500

HIGIENA
RĄK

Keno
TM

sept
Alkoholowy preparat do dezynfekcji rąk

• szybko odparowujący, na bazie etanolu
• zgodny z normą EN1040 i EN1500

Keno
TM

sept Gel
Alkoholowy żel do dezynfekcji rąk

• nie zawiera dodatków zapachowych
• zawiera substancje nawilżające
• nie wysusza skóry, na bazie etanolu
• zgodny z normą EN1040 i EN1500
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Używaj biocydów ostrożnie. Przed każdym użyciem przeczytaj etykietę i informacje dotyczące produktu.

MYDŁO DO RĄK

DEZYNFEKUJĄCE MYDŁO DO RĄK

Keno
TM

soft N
Nieperfumowane mydło do rąk

• chroni i zmiękcza skórę dłoni
• do częstego stosowania

Handcleaner Eco
Mydło do rąk

• idealny do codziennego stosowania
• delikatny
• o przyjemnym zapachu

Meca Clean
Do rąk  brudnych od tłuszczu!

• usuwa oleje, farby, tłuszcze, nieprzyjemne 
zapachy,...

• delikatnie szorujące drobiny
• bardzo delikatny dla dłoni
• jakość kosmetyczna

Keno
TM

sept DT
Dodatek do monitorowania skutecznej 
dezynfekcji rąk

• sprawdź ręce w świetle UV: obszar 
prawidłowo zdezynfekowany świeci.

Keno
TM

derm
Dezynfekujące mydło do rąk

• środek myjący i dezynfekujący
• rozpuszczalne mydło w płynie
• delikatne dla skóry
• nie zawiera substancji zapachowych
• zgodny z wymogami norm EN1040 i 

EN1500

Keno
TM

silk
Nawilżający krem do pielęgnacji rąk

• krem pielęgnacyjny 
• do nawilżania i zmiękczenia skóry rąk 
• o przyjemnym zapachu
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STEP

SZKOLENIA  
I  NAR ZĘDZIA
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Program STEP
Higiena jest siłą napędową właściwego procesu produkcyjnego. 
Restrykcyjne zasady i przepisy dotyczące produkcji żywności tyczą się 
również wymogów zapewnienia wysokich standardów higienicznych. 
Odpowiednie organy kontrolujące nieustannie sprawdzają jakość pro-
dukowanej żywności jak i stan higieny. Konsumenci żądają, aby żyw-
ność, którą spożywają była w 100% bezpieczna.

Dlatego bezpieczeństwo żywności jest priorytetem dla każdego pro-
ducenta. Wraz ze wzrostem standardów jakościowych związanych  
z produkcją żywności zakłady sektora spożywczego kładą coraz więk-
szy nacisk na wysoką jakość produktów i usług. Jakość naszych pro-
duktów oraz serwis techniczny jest najlepszą gwarancją perfekcyjnego 
programu mycia i dezynfekcji.

Jednakże, aby sprostać restrykcyjnym wymaganiom oprócz wysokiej 
jakości produktów potrzebny jest odpowiedni program. Dlatego stwo-
rzyliśmy program STEP. 

STEP jest skrótem słów Support, Traning & Tools, Equipment, Product. 
Program w dosłownym tłumaczeniu obejmuje Wsparcie, Szkolenie  
i Narzędzia, Sprzęt oraz Dobór Produktu – jest to Twoja droga do jeszcze 
skuteczniejszej higieny.

KOLEJNY KROK 
DO LEPSZEJ HIGIENY
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NARZĘDZIA 
ZARZĄDZANIA

Strefa dystrybutora
Za pośrednictwem naszej strony internetowej można zalogować się do strefy dys-
trybutora. Jest to platforma, na której istnieje możliwość pobrania wszelkiego 
rodzaju dokumentów, takich jak karty charakterystyki, ulotki techniczne, logo, zd-
jęcia produktów ... Dzięki aktualizacjom zawsze znajdziesz najnowsze karty zaku-
pionego produktu.

Oprócz tych dokumentów znajdują się tam także informacje o zbliżających się 
targach, pliki szkoleniowe, plakaty informacyjne, ...
Strefa dystrybutora to wszelkiego rodzaju dokumenty, które mogą 
wspierać politykę jakości - aby pracować dla higieny!

Planmaker 
Planmaker to narzędzie online do tworzenia planów higieny. Zarówno specjalista fir-
my CID LINES, jak i dystrybutor z łatwością wykorzysta Planmaker do szybkiego i ła-
twego opracowania planu higieny. Ten program pozwala nam w krótkim czasie do-
starczyć konkretny plan higieny dla Twojej firmy. Plan jest podzielony na strefy, do 
których dodajemy sposób aplikacji każdego produktu.
Co jest w tym najlepsze? Możesz skonsultować i wydrukować swój program higieny 
w dowolnym momencie. I masz możliwość wydrukowania formularza rejestracyjne-
go dla personelu sprzątającego. Możesz to zrobić, odwiedzając naszą stronę 
http://planmaker.cidlines.com. Login może wygenerować Twój przedstawiciel lub 
dystrybutor CID LINES.

Karty bezpieczeństwa oraz plakaty 
Dzięki naszym arkuszom bezpieczeństwa masz szybki dostęp do wszystkich 
ważnych informacji o produkcie, takich jak postępowanie podczas pierwszej 
pomocy. Oprócz informacji o pierwszej pomocy, Ty i Twoi współpracownicy 
jesteście świadomi ryzyka narażenia na działanie substancji oraz odpowiednich 
środków ochronnych.

Karty bezpieczeństwa to także informacja jak używać produktów w prawidłowy 
sposób, dzięki piktogramom na górze arkusza. Tutaj znajdziesz głównie infor-
macje na temat dozowania, czasu kontaktu... 

Oprócz kart bezpieczeństwa mamy także plakaty / naklejki informacyjne. 

Plakaty zawierają ważne informacje dotyczące higieny osobistej, pracy w bez-
pieczny sposób, przechowywania produktów, prawidłowego użycia urządzeń 
dozujących, ...

Jeśli chcesz otrzymać niektóre z tych arkuszy, plakatów i / lub naklejek, skontak-
tuj się z przedstawicielem CID LINES.

GLASREINIGER
PRODUKT DO MYCIA

 POWIERZCHNI SZKLANYCH

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal

minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen Onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Specifi eke behandeling vereist.

P378: Blussen met : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

P303: BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel

water en zeep wassen.

P304 - NA INADEMING: Het slachtoff er in de frisse lucht brengen en laten rusten in een

houding die het ademen vergemakkelijkt.

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H319 - Działa drażniąco na oczy

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących 

powierzchni. Palenie wzbronione

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć – nadal płukać Natychmiast

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie

P378: Użyć do gaszenia : Można stosować wszystkie środki gaśnicze.

P303: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast usunąć/zdjąć całą

zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w 

pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Puur/ Nierozcie�czony

KENO
TM

LUX GLASS

zie Msds

Zapoznaj się z kartą Charakterystyki preparatuB:  ANTIGIFCENTRUM  070 245 245

F:  INRS      01 45 42 59 59

NL:  NVIC       030 27 48 888

PERSOONLIJKE BESCHERMING

SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ

EHBO
PIERWSZA POMOC

Gevaar / Niebezpieczeństwo

zie Msds

Zapoznaj się z kartą Charakterystyki preparatuB:  ANTIGIFCENTRUM  070 245 245

F:  INRS      01 45 42 59 59

NL:  NVIC       030 27 48 888

ALKALISCH, CHLOORHOUDEND 

NIET SCHUIMEND REINIGINGS- 

EN ONTSMETTINGSMIDDEL

ALKALICZNY, CHLOROWY, NIEPIENIĄCY SIĘ 

PRODUKT PRZEZNACZONY DO MYCIA 

I DEZYNFEKCJI INSTALACJI CIP 

(DO ZASTOSOWANIA

W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM)

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P260 - spuitnevel niet inademen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water

gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)Verontreinigde kleding

onmiddellijk uittrekken.Huid met water afspoelen/afdouchen.

P310 - Onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami)Natychmiast

zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P310 - Natychmiast skontaktować się z lekarzem, z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

DM CID

15 min.0.5%

PERSOONLIJKE BESCHERMING

SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ

EHBO
PIERWSZA POMOC

Gevaar/Niebezpieczeństwo

naspoelen/
spłukać

B:  ANTIGIFCENTRUM  070 245 245

NL:  NVIC       030 27 48 888

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium

T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79

info@cidlines.com • www.cidlines.com

Veilig reinigen en desinfecteren

Persoonlijke hygiëne

Veilig werken

Laarzen
verplicht

Niet roken

Schadelijk/irriterend

Aan te raden

Verplicht

Zie MSDS

Oxyderend
Corrosief Niet inademen Ontvlambaar

Geen juwelen

Nooit mengen

Geen blanco producten 

gebruiken

Niet eten  

en drinken

Aangepaste kledij

verplicht

Haarnetje

verplicht

Handen wassen

verplicht

B:  ANTIGIFCENTRUM  070 245 245

NL:  NVIC       030 27 48 888

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium

T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79

info@cidlines.com • www.cidlines.com

Efficiënt reinigen en desinfecteren

Respecteer de gebruiksaanwijzing

Respecteer de toepassing
Dosering

Dosering

Handhygiëne
Schuimreiniger

Desinfectiemiddel

Temperatuur

Contacttijd

Manuele reiniger
Vloerreiniger

CIP reiniger
Allesreiniger

Verplicht naspoelen

  



 

 




Stap 1: Emmer 

vullen met water

Stap 2: Product 

toevoegen

100 ml op 10L = 1%

B:  ANTIGIFCENTRUM  070 245 245

NL:  NVIC       030 27 48 888

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper • Belgium

T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79

info@cidlines.com • www.cidlines.com

Correct gebruik van doseerinstallaties

Spoelen na elk gebruik

Problemen melden aan 

verantwoordelijke

Gebruik juiste nozzles 

(desinfectie/schuimen/spoelen)

Gele aanzuig = desinfectie

Witte aanzuig = schuim

Nozzles niet verwijderen
Gebruik producten zoals vermeld op 

hygiëneprogramma

HYGIENE PROGRAMMA

ICOON PRODUCT FOTO
OMSCHRIJVING

TEMPERATUUR DOSERING GEBRUIK CONTACTTIJD FREQUENTIE
VEILIGHEID

PERSOONLIJKE HYGIENE

Keno
TM

soft N

Zachte handzeep voor professioneel gebruik in de 

voedingsindustrie. Zonder toegevoegd parfum of 

kleurstof.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t. naar gebruik
/

Keno
TM

derm

Reinigende en ontsmettende handzeep voor professioneel 

gebruik in de voedingssector. Bevat geen parfum en voldoet 

aan de strengste EN-normen (EN1040 en EN1500). 35 - 45°C

puur
/ naar gebruik

/

Keno
TM

sept G

Ontsmettende handgel voor professioneel gebruik in de 

voedingssector. Bevat geen parfum en voldoet aan de 

strengste EN-normen (EN1040 en EN1500). 

/
3 - 5%

/ naar gebruik
/

Keno
TM

sept L

Ontsmettende handoplossing voor  professioneel gebruik 

in de voedingssector. Bevat geen parfum en voldoet aan de 

strengste EN-normen (EN1040 en EN1500). 

/
puur

/ naar gebruik
/

Keno
TM

silk
Sterk hydraterende handcrème

n.v.t.
4 ml

/
n.v.t. naar gebruik

/

WINKEL HYGIENE

Multi Action

Krachtige allesreiniger voor harde oppervlakken in 

grootkeukens

/
1 - 3%

/ dagelijks
/

Dish

Geconcentreerd universeel reinigingsmiddel voor 

handmatig gebruik 45 - 55°C

handmatig naar 

behoefte

/ dagelijks
/

Peroxides 35
Desinfectiemiddel na schoonmaak zonder naspoeling n.v.t.

7% 30 min.

 

Glass

Voor het streeploos reinigen van glas en andere water, 

bestendige harde oppervlakken

/
puur

/ wekelijks
/

Alco Cid A
Ontsmettingsmiddel obv alcohol

/
puur 5 min.

naar gebruik

APPARATEN HYGIENE

Grill

Krachtig alkalisch detergent geschikt om friteuses, 

grills en ovens te reinigen 55 - 65°C

puur 15 - 30 min.

wekelijks   

Grill Extra

Krachtig alkalisch detergent geschikt om friteuses, 

grills en ovens te reinigen 45 - 80°C

friteuse:  

1 - 5l/10l

grills/ovens: puur
15 min.

  

Shine

gebruiksklaar onderhoudsmiddel voor oppervlakken 

in roestvast staal max. 70°C

puur
/ wekelijks

/

Wash

Is een vloeibaar reinigingsproduct voor vaatwassers

met uitstekend reinigingsprestaties. 60°C

0,2 - 0,3%

automatisch

/ dagelijks   

Wash CL

Geconcentreerd vloeibaar machinaal gechloreerd 

vaatwasmiddel met uitstekend reinigingsprestaties. 60°C

0,1 - 0,3%
/ dagelijks   

Rinse
Is een vloeibaar spoelmiddel voor vaatwasmachines

80°C

0,05 - 0,5%
/ dagelijks   

Powertab

Vaatwastabletten 4 in 1, die de vaat uitstekend reinigt, 

ontvet en zware aanslag verwijdert

/
n.v.t.

n.v.t. n.v.t. naar gebruik  

Bio Cid S

Zeer sterk alkalisch reinigingsmiddel met sterke 

schuimvorming voor de reiniging van rookkasten of 

zwaar verontreinigde materialen

2 - 5% 10 - 20 min.

  

PRODUCTIE HYGIENE

Multi Action

Krachtige allesreiniger voor

harde oppervlakken in grootkeukens

/
1 - 3%

/ dagelijks
/

DM Cid S
Geconcentreerd alkalisch  chloorhoudend reinigingsmiddel 

met desinfecterende werking en sterke schuimvorming.
/

1 - 4% 5 - 30 min.

   

Tornax S
Geconcentreerd zuurhoudend reinigingsmiddel met sterke 

schuimvorming.  Op basis van fosforzuur.
/

1 - 5% 10 min.

  

Peroxides 35
Desinfectiemiddel na schoonmaak zonder naspoeling n.v.t.

7% 30 min.

 

SPECIALS

Greenstop
Voor het verwijderen van groene aanslag

/
20 - 50% 1 uur

    

S 100

Geconcentreerde zure sanitairreiniger  voor dagelijks 

gebruik

/

manueel: 0.2-0.5%

spray: 1-2%, 

zwaar verontreinigde 

oppervlakken: puur

/

S 200

Geconcentreerd sanitair ontkalker voor professioneel 

gebruik. Verpakt in speciale WC-eend fles.
/

puur 10 - 15min.

  

Decalc

Zure reiniger voor de verwijdering van kalkaanslag op 

keukenapparatuur, materialen, vaatwasmachines
/

apparatuur: 10-30% 

vaatwassers: 10-20% 10 - 15min.

naar gebruik   

Omniwash 

Liquid

Vloeibaar wasmiddel voor witte en gekleurde was
30 - 60°C

machinewas: 

50 - 125ml/5 kg 

handwas: 

50 - 100ml/10L

/ naar gebruik

Omniwash 

Powder

Waspoeder voor witte en gekleurde was
30 - 95°C

 machinewas:

150 - 300ml/5 kg

handwas: 

150 ml in 10L

/ naar gebruik

CHEF
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T +32(0)57 21 78 77 • F +32(0)57 21 78 79

info@cidlines.com • www.cidlines.com

Wanneer was ik mijn handen 

Na eten

Na toilet gebruik

Na niezen of hoesten

Na aanraken verpakkingsmateriaal
Na aanraken afval / afvalcontainer

PRODUCTION

Bij betreden productie

Handpalm tegen handpalm wrijven 

Paume contre paume

Onderzijde vingers van linkerhand in rechter 

handpalm wrijven (en vice versa)

Dos des doigts contre la paume  

opposée avec les doigts emboîtés
Rechter handpalm over linker  

 bovenzijde handpalm (en vice versa)

Paume de la main droite sur le dos de  la main  

gauche et paume de la main gauche sur le  

dos de la main droite

Linkerhandpalm met draaiende beweging rond  

de duim rechterhand bewegen (en vice versa)

Friction circulaire du pouce droit  

enchâssé dans la paume gauche  

et vice versa

Handpalm tegen handpalm  

met gekruiste vingers

Paume contre paume 

avec les doigts entrelacés

Rechterhand vingertoppen met draaiende  beweging in  

de handpalm linkerhand wrijven (en vice versa)

Friction en rotation en mouvement de va-et- vient 

avec les doigts joints de la main droite 

dans la paume gauche et vice versa

Handen afdrogen

Sécher les mains

Desinfecteren

Désinfecter

Denk aan je hygiëne!

Pensez à votre hygiène!

4
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Zo reinig en desinfecteer ik

Grof vuil verwijderen

Machines, onderdelen en wanden

voorreiningen

Desinfecteren

Inwerktijd respecteren (15 min.)

Naspoelen

Vuilwater evacueren

Drogen

Inschuimen

Inwerktijd respecteren

Sterke vervuiling manueel bijwerken

Naspoelen
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BESTELFORMULIER POSTERS
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zie MsdsZapoznaj się z kartą Charakterystyki preparatu

B:  ANTIGIFCENTRUM  070 245 245F:  INRS      01 45 42 59 59NL:  NVIC       030 27 48 888

ZURE SCHUIMREINIGER

KWA�NY, PIENI�CY SI� PRODUKT MYJ�CY 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ EHBO
PIERWSZA POMOC

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.P280 - Beschermende handschoenen/beschermendekleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 - NA INADEMING: In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die 
het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

Specifi eke behandeling dringend vereist.P303 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen Onmiddellijk een

ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Specifi eke behandeling vereist.
P301+P330+P331+P310+P321 - NA INSLIKKEN De mond spoelen GEEN braken opwekken
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen Specifi eke behandeling vereist.

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić na świeże 

powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Pilnie zastosować określone leczenie.P303 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P305 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć – nadal płukać Natychmi-

ast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie 
P301+P330+P331+P310+P321 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA Wypłukać usta NIE wywoływać 
wymiotów Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zastosować określone leczenie

TORNAX-S

10 min.1-5 %
naspoelen/spłukać

Gevaar 
Niebezpieczeństwo

MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK:

Nanieść porcję mydła. Wcierać przez okres nie krótszy niż 30 sek.

Myć ręce wg schematu każdy etap to pięć ruchów „tam i z powrotem”.

Pocieranie dłoni o dłoń. Pocieranie prawej dłoni o grzbiet lewej dłoni. Zmiana rąk.

Pocieranie zagiętych palców jednej ręki pod zagiętymi palcami drugiej ręki.

Kciuk prawej dłoni ujęty w lewą dłoń. Wy-konywać ruchy obrotowe wokół kciuka. Zmiana rąk.

Okrężne pocieranie opuszków palców prawej dłoni w zagłębieniu dłoniowym lewej dłoni, Dokładnie wypłukać ręce pod bieżącą wodą. Wytrzeć do sucha ręczni-kiem jednorazowym.

MYCIE RĄK:
  Przed rozpoczęciem pracy
  Po każdym kontakcie z brudnymi przedmiotami  Po każdym skorzystaniu z toalety

www.cidlines.pl

DEZYNFEKCJA RĄK:
  Każdorazowo po umyciu rąk mydłem

1
Nanieść porcję mydła 
Keno

TM

soft N / Keno
TM

derm. 
Wcierać przez okres nie 
krótszy niż 30 sek.

2
Myć ręce wg schematu każdy 
etap to pięć ruchów „tam i z 
powrotem”.

3
Pocieranie dłoni o dłoń. 
Pocieranie prawej dłoni o 
grzbiet lewej dłoni. Zmiana 
rąk.

4
Pocieranie zagiętych palców 
jednej ręki pod zagiętymi 
palcami drugiej ręki.

5
Kciuk prawej dłoni ujęty w 
lewą dłoń. Wykonywać ruchy 
obrotowe wokół kciuka. 
Zmiana rąk.

6

Okrężne pocieranie opuszków 
palców prawej dłoni w 
zagłębieniu dłoniowym lewej 
dłoni, Dokładnie wypłukać 
ręce pod bieżącą wodą.
Wytrzeć do sucha
ręcznikiem jednorazowym.

1
Nanieść na ręce porcję płynu 
dezynfekującego Keno

TM

sept 
L / Keno

TM

sept G
2

Rozprowadzić równomiernie 
płyn dezynfekujący na 
powierzchni dłoni. Pozostawić 
do wyschnięcia. Nie płukać 
rąk wodą! Nie wycierać rąk 
ręcznikiem!

Przed rozpoczęciem pracy
Po każdym kontakcie z brudnymi przedmiotamiPo każdym skorzystaniu z toalety

1

2
5

4

63

1 2Nanieść na ręce porcję płynude-
zynfekującego.

Rozprowadzić równomiernie płyn dezyn-fekujący na powierzchni dłoni. Pozosta-wić do wyschnięcia. Nie płukać rąk wodą! Nie wycierać rąk ręcznikiem!

DEZYNFEKCJA RĄK:MYCIE RĄK:
  Przed rozpoczęciem pracy
  Po każdym kontakcie z brudnymi przedmiotami  Po każdym skorzystaniu z toalety

www.cidlines.pl

DEZYNFEKCJA RĄK:
  Każdorazowo po umyciu rąk mydłem

1
Nanieść porcję mydła 
Keno

TM

soft N / Keno
TM

derm. 
Wcierać przez okres nie 
krótszy niż 30 sek.

2
Myć ręce wg schematu każdy 
etap to pięć ruchów „tam i z 
powrotem”.

3
Pocieranie dłoni o dłoń. 
Pocieranie prawej dłoni o 
grzbiet lewej dłoni. Zmiana 
rąk.

4
Pocieranie zagiętych palców 
jednej ręki pod zagiętymi 
palcami drugiej ręki.

5
Kciuk prawej dłoni ujęty w 
lewą dłoń. Wykonywać ruchy 
obrotowe wokół kciuka. 
Zmiana rąk.

6

Okrężne pocieranie opuszków 
palców prawej dłoni w 
zagłębieniu dłoniowym lewej 
dłoni, Dokładnie wypłukać 
ręce pod bieżącą wodą.
Wytrzeć do sucha
ręcznikiem jednorazowym.

1
Nanieść na ręce porcję płynu 
dezynfekującego Keno

TM

sept 
L / Keno

TM

sept G
2

Rozprowadzić równomiernie 
płyn dezynfekujący na 
powierzchni dłoni. Pozostawić 
do wyschnięcia. Nie płukać 
rąk wodą! Nie wycierać rąk 
ręcznikiem!

Każdorazowo po umyciu rąk mydłem
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