
Five Star LLC™ 118 ml (NO/DK) 

Liquid Linje Cleaner er en kaustisk rengjøringsblanding utviklet for rengjøring av tappelinjer. Bruk ca 15 ml pr. liter vann og 
sirkuler i minst 5 minutter. Skyll godt. Hansker anbefales.  

• Effektiv ved alle temperaturer 
• Sikker for bruk på polykarbonat og myke metaller  
• Genererer 4-5% oksygen 
• Utmerket toleranse mot hardt vann 
• Må ikke brukes på Teflon 

Dosering: 

• Generell rengjøring: 7-14 ml / liter 
• Intensiv rengjøring: 21 ml / liter 

Bruksanvisning:  

Bruk 7 til 14 ml per liter varmt vann for vanlig rengjøring. Skrubb eller la trekke i 30 minutter med den varme blandingen. 
Umiddelbart skyll med vann av samme temperatur. Lukk pakningen etter bruk og lagre på et tørt, kjølig og godt ventilert 
sted. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 

118 ml 
Five Star Chemicals & Supply Inc.   www.fivestarchemicals.com 

Importert av Ølbrygging AS 

 

Five Star LLC ™  (NO/DK) 

Stoffer:   

 
Fare 

 Sodium Hydroxide: 
Potassium Hydroxide 

45% 
5% 

Fare utsagn: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan være etsende for metaller. 

P-setninger: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt 
vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED INNÅNDING: Flytt pasienten ut i frisk luft og hold i ro i en stilling 
som letter åndedrettet. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege. VED SVELGING: Skyll munnen godt, og ikke 
fremkall brekninger. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser 
dersom dette lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares innelåst. Skyll tom beholder og kast emballasjen i henhold til 
lokale forskrifter.  

Nødnummer:  

• Norge: 
• AMBULANSE / ØYEBLIKELIG HJELP:   113 (Døgnåpen telefon) 
• GIFTINFORMASJONSSENTRALEN:   22 59 13 00 (Døgnåpen telefon)  

• Danmark: 
• SOS ALARM:     112 (24h) 
• GIFTSENTRALEN :     + 45 35 31 55 55 (24h)  
• GIFTLINJEN :    +45 82 12 12 12 (24h) 

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.olbrygging.no 

http://www.fivestarchemicals.com/
http://www.olbrygging.no/


Five Star LLC™ 118 ml (SE) 
Liquid Line Cleaner är en blandning av kaustiska rengöringsmedel med kelatbildare och ytaktiva medel för att rengöra 
dryckesledningar och fullständigt avlägsna beläggningar i slangarna. Använd ca 15 ml per liter vatten och cirkulera i minst 5 
minuter. Skölj väl. Handskar rekommenderas. 

 

• Effektiv vid alla temperaturer 
• Säker på ytor av polykarbonat och mjuka metaller 
• Genererar 5,4% syre 
• Utmärkt tolerans mot hårt vatten 
• Tar bort alla typer av smuts och fläckar från protein, ölsten och fettsyror 
• Använd inte på Teflon 

 

Dosering: 

• Allmän rengöring: 7-14 ml / liter 
• Intensiv rengöring: 21 ml / liter 

 

Instruktioner: 
Använd 7 till 14 ml per liter varmt vatten för allmän rengöring. Låt ligga i blöt under 30 minuter med den varma blandningen, 
skrubba rent och spola omgående med vatten av samma temperatur. Se till att stänga förpackningen väl och förvara på en 
torr, sval, väl ventilerad plats. Förvaras utom räckhåll för barn. 

118 ml 
 Five Star Chemicals & Supply Inc.   www.fivestarchemicals.com 

Importert av Ølbrygging AS 

 

Five Star LLC ™ (SE) 

Inehåller:   

 
Fara 

 Sodium Hydroxide: 
Potassium Hydroxide 

45% 
5% 

      

Faroangivelser: Starkt frätande på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan vara korrosivt för metaller. 

P-fraser: Vid kontakt med läkare se till att ha förpackningen eller etiketten till hands. Använd skyddshandskar / 
skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. Inandning: Flytta patienten till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar 
andningen. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN GIC eller läkare. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen och framkalla 
inte kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om möjligt. 
Fortsätt att skölja. Förvaras i låst utrymme. Skölj ur tom behållare och ta hand om förpackningen i enlighet med lokala 
föreskrifter. 

Nödnummer 112 fråga efter Giftinformation 

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN GIC: +46 10 456 67 00 (Öppen telefon) 
 
Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på www.olbryggning.se 

http://www.fivestarchemicals.com/

