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ULOTKA INFORMACYJNA

ŚRODEK 
CHEMICZNY

Kwaśny niskopieniący płyn myjący do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego

Zastosowanie 
• mycie zbiorników, tanków w browarach i mleczarniach w systemie CIP

• mycie nastrzykiwarek, stacji przygotowania solanek itp. w zakładach mięsnych

• usuwanie zanieczyszczeń mineralnych

• usuwanie nalotów rdzy

• mycie powierzchni z aluminium i stali nierdzewnej

Właściwości fizykochemiczne
Wygląd:  ciecz klarowna, bezbarwna do jasnosłomkowej

Gęstość w temperaturze 20ºC: 1,22-1,45 g/cm3

Odczyn pH:

 koncentrat: < 1

 5% roztwór wodny: 1 

 1% roztwór wodny: ~1,9

Sposób użycia
• Mycie w obiegu otwartym-myjki wysokociśnieniowe, urządzenia zraszające

 - stężenie roztworu roboczego od 1 do 5 % (0,1-0,5 kg w 10 litrach wody)

 - zalecany czas kontaktu od 20 do 30 minut

• Mycie w obiegu zamkniętym-systemy CIP

• stężenie roztworu roboczego od 1 do 3 %

 -  czas cyrkulacji około 15 minut podczas mycia w obiegu zamkniętym przygotować roztwór o stężeniu 1-3%, uruchomić pompę obiegową i wprowadzić 
roztwór do instalacji. Cyrkulować w obiegu przez około 15 min. Po zakończeniu mycia dokładnie instalację przepłukać wodą

• Mycie szczotkami i zanurzeniowe

 - stężenie roztworu roboczego od 3 do 5 %

• Podwyższenie temperatury roztworu roboczego podwyższa efektywność mycia

• umyte powierzchnie dokładnie przepłukać czystą wodą

Bezpieczeństwo
Mieszanina żrąca, zawiera kwas fosforowy. Stosować ubrania ochronne, okulary i rękawice gumowe.

W przypadku dostania się płynu do oka lub polania skóry, przemywać natychmiast dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. SOLTANK jest niepalny. 
Przechowywać w temperaturze powyżej 0ºC,

w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych, w oryginalnych opakowaniach producenta. Nie mieszać ze środkami zasadowymi.

Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

MYJĄCY KWAŚNY NISKOPIENIĄCY
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