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EMULSI CIP

ОПИСАНИЕ Алкален непенлив миещ препарат, подходящ за CIP системи

ХАРАКТЕРИСТИКИ Пенлив алкален почистващ препарат, с високо ниво на алкалност и повърхностно 
активни вещества
Особено ефикасен при отстраняване на всякакви упорити замърсявания, включително 
амидни и белтъчни мазнини 
Отмива се лесно и е идеален за използване както в системи с потапяне и 
автоматизирани системи за почистване CIP, така и дозиран чрез системи под ниско 
налягане
Идеален в месопреработвателната, рибопреработвателната, 
зеленчукопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост като цяло

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Разнесете разтвора по повърхностите и оборудването за третиране с помощта на гъба, 
четка или разпенител под ниско налягане, оставете да подейства необходимото време, 
за да разтвори замърсяванията, и изплакнете с обилно количество вода. ИЗПОЛЗВАНЕ 
В CIP СИСТЕМИ: Поставете препарата чрез системи за дозиране в системата за 
рециркулация и пристъпете към почистване. ДОЗИРОВКА: 10-20 мл/л (1-2% ) в 
зависимост от степента на замърсеност.

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Жълта прозрачна течност
pH: 13,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,200 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При съмнения, преди употреба тествайте съвместимостта с материалите върху малък 
участък на скрито място. Незабавно отстранете евентуални пръски от повърхностите, 
чувствителни на основи (напр. дърво, неанодизиран алуминий, лакирани или 
боядисани повърхности) с влажен парцал.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът не съдържа повърхностно активни вещества

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 2142 EAN 8054633830307
Pcs x Box 1 Volume L 15 Fl. Oz. 507,21
Box x Layer 13 Peso Kg 18 Oz. 634,93
Box x Pit 52
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