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BENFOAM B CLK 
 

Tekoče alkalno peneče čistilno in dezinfekcijsko sredstvo s povečano vsebnostjo aktivnega 
klora. 
 
 
Področje uporabe: 
Za splošno čiščenje s pomočjo alkalne pene in dezinfekcijo tal, ploščic, delovnih površin, transportnih trakov, 
proizvodnih prostorov in opreme iz nerjavečega jekla in umetnih mas. 
 
Značilnosti: 
• čiščenje in dezinfekcija v enem delovnem procesu 
• odlična dezinfekcija kapaciteta  
• hiter dezinfekcijski učinek proti širokemu spektru mikroorganizmov 
• močan odstranjevalec proteinov in maščob 
• BENFOAM B-CLK ustvarja stabilno peno 
 
Področje uporabe: 
 

Področje uporabe Oprema Koncentracija Temperatura Kontaktni čas 

Mlečna industrija 
Tla, ploščice, delovne 
površine, transportni 
trakovi, naprave in oprema 
iz nerjavečega jekla in 
umetne mase 

Penilna pištola ali penomat 

oziroma 2,5% in 
0,6%, minimalno za 

baktericidne in 
fungicidne zahtevke 

 Okolje do 55°C 

5 - 30 minut 
Oziroma 5 in 15 minut 

minimalno za 
baktericidnih in 

fungicidne zahtevke 

Ročno čiščenje 

(obvezna uporaba rokavic) 

1.5 – 5% 
oziroma 3% in 0,6%, 

minimalno za 
baktericidne in 

fungicidne zahtevke 

Okolje do 55°C 

Oziroma 5 in 15 minut 
minimalno za 

baktericidnih in 
fungicidne zahtevke 

Industrija zamrznjenih 
izdelkov 
Industrija pijač 
Mesno-predelovalna 
industrija 
tla, ploščice, delovne 
površine, transportni 
trakovi, naprave in oprema 
iz nerjavečega jekla in 
umetne mase 

 
Penilna pištola ali penomat  oziroma 2,5% in 

0,9%, minimalno za 
baktericidne in 

fungicidne zahtevke 

 
Okolje do 55°C 

5 – 30 minut 
Oziroma 5 in 15 minut 

minimalno za 
baktericidnih in 

fungicidne zahtevke 
 
Ročno čiščenje 

(obvezna uporaba rokavic) 

1.5 – 5% 
oziroma 3% in 0,6%, 

minimalno za 
baktericidne in 

fungicidne zahtevke 

Okolje do 55°C 

Oziroma 5 in 15 minut 
minimalno za 

baktericidnih in 
fungicidne zahtevke 

Po uporabi previdno izpirajte z obilo pitne vode! 

Za nanos uporabite penomat s 4 - 6 barov. 
Ne nanašajte na vroče naprave / opremo! 
 
Biocidne aktivne snovi: 
Natrijev hipoklorit (sodium hypochlorite) 54.6 g/kg (vsebnost aktivnega klora: 52.0 g/kg) 
 
Biocidne lastnosti: 
Dezinfekcijsko sredstvo namenjeno za PT4 v skladu z Uredbo (EU) št 528/2012 
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• Čiščenje in razkuževanje z namakanjem 
o čistilo z baktericidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 3.0% s kontaktnim časom 5 minut 
o čistilo s fungicidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 0.6% s kontaktnim časom 15 minut 

• Površinska dezinfekcija 
o čistilo z baktericidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 2.5% s kontaktnim časom 5 minut 
o čistilo s fungicidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 0.9% s kontaktnim časom 15 minut 
o čistilo s fungicidnimi lastnostmi, ki se začnejo pri 0.6% s kontaktnim časom 15 minut za mlekarne 

 
Baktericidna učinkovitost v skladu z EN normami: 

 
Tehnični podatki:  
Sestava: KOH, NaOCl, površinsko aktivne snovi, kompleksni reagenti 
Videz: čista tekočina 
pH-vrednost (1% WW, 20°C): ≈12.3 
prevodnost (mS/cm at 1% W/W, in 20°C): ≈ 5.08 (faktor koncentracije = 0.1969) 
Gostota (g/cm3, 20°C): ≈1.19 
 
 
Monitoring čistilne raztopine: 
Titriramo 10 ml delovne raztopine +5 ml 0,1 N tiosulfata + nekaj kapljic indikatorja fenolftaleina ali kazalca 
alkalnosti (TA) z 0,1 N HCl, do spremembe barve. 
Pomnožite porabo v ml s 0.53 = koncentracija v % (W/W) 
  

Norma Sevi Preizkusni pogoji Učinkovitost 

Baktericidna 
učinkovitost v skladu z 
EN 1276 

Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus hirae 

Temperatura = 20°C  
Kontaktni čas= 5 min 

Nečisti pogoji 
3.0% 

Baktericidna 
učinkovitost v skladu z 
EN 13697 

Staphylococcus aureus 
Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus hirae 

Temperature = 18-25°C  
Kontaktni čas = 5 min in 15 min 

Nečisti pogoji 
2.5% 

Temperature = 18-25°C  
Kontaktni čas = 15 min 

Moteče sredstvo = mleko 
2.5% 

Salmonella 
Temperature = 18-25°C  
Kontaktni čas = 15 min 

Nečisti pogoji 
0.25% 

Listeria 
Temperature = 18-25°C  
Kontaktni čas = 15 min 

Moteče sredstvo = mleko 
2.5% 

Fungicidna učinkovitost 
v skladu z EN 1650 Candida albicans 

Temperature = 20°C  
Kontaktni čas = 15 min 

Nečisti pogoji 
0.6% 

Fungicidna učinkovitost 
v skladu z EN 13697 Candida albicans 

Temperature = 20°C 
Kontaktni čas = 15 min 

Nečisti pogoji 0.9% 

Moteče sredstvo = mleko 0.6% 
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Precaution and storage conditions: 
MATERIALI: Ne uporabljajte BENCIP B-CLK na aluminiju, lahkih zlitinah ali pocinkanem železu.  
 
 
SKLADIŠČENJE: Skladiščite BENCIP B-CLK v temnem prostoru in pri temperaturi od -10°C do 30°C 
 
Ravnanj s sredstvom: 
Prosimo, da dosledno upoštevate podatke, navedene v varnostnem listu. 
 
UPORABA BIOCIDOV VARNO. NATANČNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O IZDELKU PRED UPORABO. 
Samo za profesionalno uporabo. 
 
 

 
 


