
 
 
 

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT 
 

C197 BACTERICIDAL HYDROCLEAN 
 

Chất tẩy rửa bề mặt và diệt khuẩn. 
 
 
 
 
 
 
 

BACTERICIDAL HYDROCLEAN là chất tẩy rửa dầu mỡ hiệu quả cao có chứa chất 

diệt khuẩn để làm sạch và vệ sinh bề mặt. Bactericidal Hydroclean không gây bào 

mòn và đây là hóa chất rất lý tưởng để sử dụng lên trên các bề mặt mạ kẽm và 

nhôm  

 
 
 
 
 
 
 

ĐẶC  TÍNH  SẢN  PHẨM
 

• Hiệu quả cao trong việc loại bỏ dư lượng như mỡ, dầu
• Công thức cô đặc có trong sản phẩm đáp ứng được nhu cầu pha loãng và chi phí sử dụng tiết kiệm 
• Chứa chất diệt khuẩn thích hợp cho việc làm sạch và vệ sinh  
• Tuân thủ theo EN 1276. 
• Không gây ăn mòn trên các bề mặt được phủ kẽm hoặc nhôm 
• Sản phẩm không mùi nhằm ngăn chặn  nguy cơ làm hư hỏng thực phẩm
• Sản phẩm lý tưởng cho việc lau chùi bề mặt trong các nhà máy sản xuất thực phẩm 
 
CÁC  ỨNG  DỤNG

 
• Bactericidal Hydroclean là sản phẩm lý tưởng để sử dụng trong vệ sinh trong các khu vực chuẩn bị lưu trữ 

thực phẩm, sản phẩm có khả năng làm sạch sàn, tường. 
• Sản phẩm có thể sử dụng làm sạch và khử trùng trên bề mặt ở những khu vực như: căn tin, nhà vệ 

sinh, viện dưỡng lão, trường học, khách sạn và trung tâm giải trí
• Có thể sử dụng để làm sạch và khử trùng thùng rác, máng đổ rác, 
• Bactericidal Hydroclean cũng có thể sử dụng trong máy lau sàn khô hoặc máy lau sàn ướt 
 
HƯỚNG  DẪN  SỬ  DỤNG 

 
Đối với mục đích chung làm sạch hoặc khử khuẩn tỷ lệ pha loãng được khuyến khích như sau: 

 

 
Chất bẩn  Tỷ lệ pha loãng 
Chất bẩn ít  1:50 
Chất bẩn vừa      
Chất bẩn nhiều và dầu mỡ 

1:50 
1:10 

 

 
 

Sản phẩm Bactericidal Hydroclean có thể sử dụng được bằng máy phun rửa áp lực thấp hoặc áp lực cao, cây lau 
nhà, tăm bông hoặc khăn vải



 
Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam  
 
Decon Solutions Co., LTD  
Số 62 Đường 64, Khu Phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM  
H: 09 0890 1955      F: +84 28 6287 3181      E: info@deconsolutions.com.vn 
T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585                 W: www.deconsolutions.com.vn  

 
 
 

Sản phẩm Bactericidal Hydroclean pha loãng và sử dụng trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch. Hóa chất 
thấm vào các vết bẩn cứng đầu và loại bỏ chúng đi, bước cuối cùng làm sạch lại bằng nước. 
Để bề mặt được sạch tối ưu thì nên để thời gian tiếp xúc giữa hóa chất với chất bẩn 5 phút. 

 

 
DỮ LIỆU KỸ THUẬT 

 
DẠNG : Chất lỏng 
MÀU : Rơm 
MÙI : Không mùi 
TỶ TRỌNG : 1.065 ở 25°C 
Giá trị pH : 12.9 
Quy cách đóng gói : 210, 20 và (4 x 5) L

 

 
HIỆU QUẢ CỦA BACTERICIDAL  

 
Các thực nghiệm được thực hiện theo EN1276 với tỷ lệ pha loãng 1:50 (tiếp xúc 5 phút) xác nhận rằng 
Bactericidal Hydroclean có hiệu quả trong việc kiểm soát các vi khuẩn sau: 

 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 
Escherichia coli 
Enterococcus hirae 

 
 

PHÊ DUYỆT 
 

British Coal Industry Assessment No: 2396 
 

 
THẬN TRỌNG SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

 
Bảo quản trong hộp kín ở nhiệt độ vừa phải. Giữ từ nhiệt độ khoãng 0 và 40°C. 

 

 
SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

 
Bảng dữ liệu sức khỏe và an toàn có riêng 

 
 
 
 

 



Technical Data Factsheet  
 

C197 BACTERICIDAL HYDROCLEAN 

 
Biocidal hard surface cleaner.  
 
 
 
 
 
 
 

BACTERICIDAL HYDROCLEAN is a highly effective cleaner and grease 
remover containing a broad-spectrum biocide to clean and sanitise 
surfaces. Bactericidal Hydroclean is non caustic and therefore is ideal for 
application to sensitive galvanised and aluminium surfaces. 

 
 
 
 
 
 
 
FEATURES 

 
• Highly effective in the removal of food residues and grease.  
• Concentrated formula provides excellent dilution rates and low cost in use.  
• Contains a broad-spectrum biocide to clean and sanitise.  
• Complies with EN 1276.  
• Caustic free allowing application to sensitive galvanised surfaces and aluminium.  
• Non-perfumed to reduce the risk of tainting food.  
• Ideal for food preparation areas and surfaces. 
 

 
APPLICATIONS 

 
• Bactericidal Hydroclean is ideal for use in food preparation and storage areas to clean 

floors, walls, food preparation surfaces, machinery and equipment.  
• Use also to clean and disinfect surfaces in areas where a high degree of surface sanitation is 

required, for example in canteens, washrooms, nursing homes, schools, hotels and leisure centres. 

• May be used to clean and disinfect refuse bins, waste chutes and gullies.  
• Bactericidal Hydroclean will also disinfect and deodorise scrubber dryers and wet vacs. 
 

 
DIRECTIONS FOR USE 

 
For general purpose cleaning and disinfection the following dilution rates are recommended. 
 

 

SOILING DILUTION  
LIGHT SOILING 1:50  
MEDIUM SOILING    1:30  
HEAVY SOILING AND GREASE 1:10
 

 
Bactericidal Hydroclean may be applied by high or low-pressure sprayer, mop, swab or cloth. 



Apply diluted Bactericidal Hydroclean to the surface. Allow to penetrate soiling, agitate stubborn 
marks where required and rinse with clean water. 
 

For optimum surface sanitation a 5 minute contact time is recommended. 
 

 

TECHNICAL DATA   

APPEARANCE : Liquid 

COLOUR : Straw 

ODOUR : Unfragranced 

RELATIVE DENSITY : 1.065 @25°C 

pH-VALUE, CONC. SOLUTION : 12.9 

PACK SIZES : 210, 20 and (4 x 5) Litres 
 

 

BACTERICIDAL EFFICACY 

 

Tests conducted to EN1276 at a 1:50 dilution rate (5-minute contact) confirm that Bactericidal 

Hydroclean is effective in controlling the following bacteria: 
 

Staphylococcus aureus  
Pseudomonas aeruginosa  
Escherichia coli  
Enterococcus hirae 
 

 

APPROVALS 

 

British Coal Industry Assessment No: 2396 
 

 

USAGE AND STORAGE PRECAUTIONS 

 

Store in sealed container at moderate temperatures. Keep between 0 and 40°C. 
 

 

HEALTH AND SAFETY 

 

Health and Safety Data sheet available separately. 
 
 
 

 
 

 
Vietnam Offical Distributor: 
 
Decon Solutions Co., LTD  
No 62 Road 64, Thanh My Loi Ward, District 2, HCM City, Vietnam 
H: 09 0890 1955      F: +84 28 6287 3181      E: info@deconsolutions.com.vn 
T: +84 28 6287 3180 - 38 143 585                 W: www.deconsolutions.com.vn 
 


