Ro Dan Acid
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

Detergent decalcifiant acid pentru membrane

INSTRUCTIUNI SI DOZAJ

APLICARE

Ro Dan Acid este utilizat pentru curățarea
membranelor instalațiilor de filtrare și pentru
inactivarea agenților de curățare care conțin
enzime.

Dozaj:
Temperatura:
Timp de contact:

Produsul este potrivit pentru utilizare în industria
alimentară (ex: sectorul produselor lactate), industria
farmaceutică și biotehnologică dar și alte industrii.

PROPRIETATI

DEPOZITARE

DATE PRODUS

Ro Dan Acid inactivează enzimele.
Produsul poate fi utilizat la toate condițiiile
de duritate a apei.

Densitate

Culoare
Stare de agregare
Miros

Incolor spre
galben pal.
Fluid.
Miros ușor
înțepător.
~ 1,25 kg/l

pH Concentrat

<1

In soluție apoasă

~ 1,0

TITRARE

A se păstra în recipientul original bine închis. A se
păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru
animale. A se păstra departe de: clor și substanțe
alcaline.

Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare.
Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. Se

Depozitare:
Valabilitate:

Factor (w/w %):
(v/v %):

-20 - 35 °C
36 luni.

APROBARI

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.

SIGURANTA

Vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță
atașată pentru informații despre manipulare și
eliminare. Numai pentru utilizatorii profesioniști.
Acest produs este reglementat de REGULAMENTUL
(UE) 2019/1148 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI
AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind
comercializarea și utilizarea precursorilor de
explozivi. Achiziționarea produsului necesită
transmiterea unei declarații furnizorului.

ELIMINARE

Contactați consultantul dvs. Novadan pentru
instrucțiuni suplimentare despre dozare și
instrucțiuni de utilizare. Nu depășiți limita
stabilită de furnizorul instalației.
După curățare, clătiți bine cu apă curată.

Ro Dan Acid este eficient ca agent de
curatare a depunerilor de calcar și a
mineralelor și are în același timp
proprietăți de dizolvare a murdăriei. Ro
Dan Acid este delicat cu instalația.

A NU SE AMESTECA CU PRODUSE CARE CONȚIN CLOR.

0,3 - 2%
30 -50°C
15 - 40 minute

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 autorității locale. Ambalajul nu trebuie
reciclat.

titrează cu 0,1 N NaOH până la culoarea roz.
Concentraţie = Used ml NaOH x factor

0,15
0,12
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