
CIP Box LP 

 
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 .  
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INFORMAȚII  

ECOLOGICE. 

 

ELIMINARE 

 
 

 
 
Agent de curățare acid pentru sisteme CIP  
CIP Box LP este special dezvoltat pentru 

curățarea matrițelor, rafturilor și 
suporturilor. Este deosebit de potrivit 

pentru producția de brânză. 
 

Poate fi utilizat cu precauție pe a luminiu, 
dacă  subiectul este rece și umed, iar timpul 
de contact este mai mic de 5 min. 

 

Produsul poate fi utilizat și în alte industrii 
ș i  pentru alte aplicații, în acord cu 
cons ultantul Novadan. 

 

A NU SE AMESTECA CU PRODUSE CARE 

CONȚIN CLOR.  
Acesta este un produs complet unic, cu un efect de 

alunecare foarte bun, ceea ce înseamnă resturi și risipă 
reduse în procesul de fabricare a brânzei. Produsul are 

un efect de curățare ridicat asupra ca lciului, 

proteinelor și grăsimilor. O a l tă caracteristică a  
produsului este conținutul său scăzut de fosfor. 
 

Nu conține EDTA. 
 
A se păstra în recipientul original bine închis. A se păstra 
separat de alimente, furaje, îngrășăminte și alte materiale 

sensibile. A se păstra separat de: clor si substante alcaline.  
Depozitare: -20 - 35 °C  
Valabilitate: 36 months. 
 
Produsul îndeplinește cerințele legale generale in 
domeniul alimentar privind utilizarea produselor chimice 

de curățare utilizate de companiile producătoare de 
alimente. Aceasta înseamnă că produsul în condiții de 
utilizare și dozare normale sau în circumstanțe previzibile 
nu transferă niciun component în produsele alimentare 
într-un grad care poate pune în pericol sănătatea umană. 
 
Vă rugăm să consultați  fișa cu date de 
siguranță atașată  pentru informații  despre 
manipulare și eliminare. Numai pentru 
uti l izatorii profesioniști.  
 

Nu au fost puse in evidență  proprietăți care 
sa  perturbe activitatea endocrină. 
 

A nu se goli în canalele de scurgere; aruncați 
acest material și recipientul acestuia la un 
punct de colectare a  deșeurilor periculoase 
sau speciale. Eliminați  deșeurile și reziduurile 
în conformitate cu cerințele autori tății 
loca le. Ambalajul nu trebuie reciclat. 

 
 
INSTRUCTIUNI SI DOZAJ  
Dozaj: 0,3-3% 
Timp de contact: 10 sec - 5 min 

Temperatura: apă rece-80 ° C 
 

Contactați consultantul dvs. Novadan pentru 
instrucțiuni suplimentare despre dozare și 
instrucțiuni de utilizare. 
 
DATE PRODUS  
Culoare  Incolor. 

Stare de agregare  Fluid.  

Densitate  1,20 kg/l. 

pH  Concentrat   < 1 

In soluție apoasă  0,3 % ~ 2,5 

In soluție apoasă  3,0 % ~ 1,5 

 
TITRATION  
Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare. 
Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. Se 
titrează cu 0,1 N NaOH până când ddevine 
roz. Concentraţie = Used ml NaOH x factor  
Factor (w/w %): 0,13 

(v/v %): 0,11 
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