Acid Extra
Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată.
Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.

TIP PRODUS
APLICARE

DEPOZITARE

SIGURANTA

Agent de curățare acid pentru sisteme CIP

INSTRUCTIUNI SI DOZAJ

Aci d Extra a re l a bază acid fosforic și s urfactanți ș i este
foa rte potrivit pentru curățarea și decalcificarea
roboți lor de muls, a echipamentelor de muls, a
rezervoa relor de ră cire , a echipamentelor și a
i nventarului care pot rezista acidului.

Dozaj: 0,4-0,6%.
(1) Clătiți cu apă (35-40°C) până când
dispar toate reziduurile de lapte.
(2) Spălați instalația / rezervorul cu apă
fierbinte 0-80 ° C cu 0,5 dl de Acid Extra la
10 litri de apă.
Timp de actiune: 5-10 minute.
Temperatura finală minimă 40°C.
(3) Clătiți cu apă potabilă rece.

A s e păstra în recipientul original bine închis. A s e
pă s tra departe de alimente, băuturi și hrană pentru
a ni male. A s e păstra l a distanță de: cl or și a lcalii.
Depozitare:
-15 - 35 °C.
Va l abilitate: 36 months.
Vă rugă m să consultați fișa cu date de
s ecuritate atașată pentru i nformații despre
ma nipulare și eliminare. Numai pentru
uti l izare profesională.

Pentru curățarea unui sistem automat de
muls se recomandă o temperatură de
pornire > 85 °C.
Curățarea sistemelor AMS trebuie să
respecte întotdeauna instrucțiunile
furnizorului, referitoare la temperatura
de început și de sfârșit.
După curățare, toate suprafețele
trebuie clătite bine cu apă potabilă .

DATE PRODUS
Culoare

Incolor.

Stare de agregare

Lichid.

Miros

Caracteristic.

Densitate

1,2

pH Concentrat

<1

In solutie apoasa

1%.

~2

In solutie apoasa

0,4%

~ 2,5

TITRATION
Scoateți 10 ml soluție pentru
utilizare. Adăugați 3-4 picături de
fenolftaleină. Se titrează cu 0,1 N
NaOH până când devine roz.
Concentraţie = Used ml NaOH x
factor
Factor (w/w %):
(v/v %):

0,18
0,15
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