neomoscan® FA 2036
sārmains tīrīšanas līdzeklis pārtikas rūpniecībai
šķidrs koncentrāts

Pielietošanas sfēras:

Ražošanas iekārtu, konteineru, tvertņu, cauruļvadu, sildītāju un separatoru
apstrādei izmantojot CIP vai cirkulācijas procesus tādās pārtikas rūpniecības
sfērās kā kulinārijā, konditorejā, gaļas un piena pārstrādē.
Transporta kastu un konteineru apstrādei speciālajās mazgāšanas iekārtās.
Tikai profesionālai lietošanai!

Īpašības:

neomoscan® FA 2036 ir stipri sārmains mazgāšanas līdzeklis, kas satur speciālus
kompleksantus, disperģentus un virsmaktīvās vielas un tam ir sekojošas
īpašības:
 Efektīvi noņem taukainus atlikumus, olbaltumvielas un citus organiskus
atlikumus
 Satur efektīvus kompleksantus un disperģentus, kas palielina tīrošo
iedarbību, piešķir līdzeklim augstu netīrumu absorbcijas spēju
 Neputo temperatūrā no 30ºC; izsmidzinams
 Bez fosfātiem
 Piemērots nerūsējošā tērauda un sārmu izturīgu sintētisko materiālu
apstrādei
 Nav piemērots alumīnija, krāsainā metāla sakausējumu, kā arī virsmu ar
alvas pārklājumu un cinkotu virsmu apstrādei.

Lietošana un dozācija:

Ražošanas iekārtu, konteineru, tvertņu, cauruļvadu, sildītāju un
separatoru apstrādei CIP un cirkulācijas procesos:
Atkarībā no netīrības pakāpes 0.5-3 svara% temperatūrā no 70ºC – 85ºC.
Skābajā mazgāšanas solī var izmantot niroklar Sauer flussig.
Transporta ratu un konteineru apstrādei speciālajās mazgāšanas
iekārtās:
0.2 – 0.5 svara% temperatūrā no 50 – 60ºC. Skalot ar niroklar 2000 vai
neodisher TS.
Virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktu jānoskalo ar dzeramo ūdeni, lai
pilnībā atbrīvotos no trīšanas un dezinfekcijas līdzekļa pārpalikuma.
Nejaukt kopā ar citiem produktiem!
Pirms produktu maiņas, izskalot dozēšanas sistēmu, ieskaitot šļūtenes.
Kontrolētai, drošai un ekonomiskai neomoscan® FA 2036 lietošanai ieteicams
lietot Weigomatic® dozēšanas sistēmu.

Koncentrācijas
noteikšana:

10ml neomoscan® FA 2036 darba šķīduma pievieno 1-2 pil. fenolftaleīna
šķīduma un titrē ar 0,1N sālskābes šķīduma līdz šķīdums maina krāsu no
sarkanas uz bezkrāsainu.
....ml 0,1N sālskābes x 0,09 = svara % neomoscan® FA 2036

Tehniskie dati:

Izskats: dzidrs, brūngans šķidrums
Blīvums(20°C) = apm. 1.51 g/cm3

pH vērtība (noteikta 1% dejonizētā ūdenī, 20ºC): apm. 12.5
Sārmainība (0.1 N sālsskābes ml, lietoti 400mg darba šķīduma titrācijā pret
fenolftelīnu): apm44
Sastāvs:

Sastāvs saskaņā ar ES regulu Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
<5% fosfonāti, nejonu virsmaktīvās vielas

Uzglabāšana:

Uzglabāt temperatūrā no 0ºC līdz +30ºC. Ja tiek uzglabāts saskaņā ar
norādījumiem, lietošanas ilgums 2 gadi.
Derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma etiķetes pie smilšu pulksteņa simbola.

Bīstamības un drošības
prasību apzīmējumi:

Papildus drošības informāciju skatīt ES drošības datu lapās. Tās ir pieejamas
www.drweigert.de sadaļā “Service” vai pie produkta piegādāja.
Ja tiek ievēroti lietošanas norādījumi, produkts ir drošs saskaņā ar atbilstošajām
pārtikas pārstrādes vadlīnijām.
Iznīcināt vienīgi tukšus un izlietotus iepakojumus. Informāciju par produkta
iznīcināšanu skatīt produkta drošības datu lapā.
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