neomoscan® Sepa

Sārmains tīrīšanas līdzeklis lietošanai pārtikas rūpniecībā
Šķidrs koncentrāts

Īpašības:
Pielietošana:

neomoscan Sepa ir šķidrs, sārmains, neputojošs tīrīšanas līdzeklis
neomoscan Sepa var lietot visos standarta automatizētas tīrīšanas procesos slēgtās
sistēmās. Īpaši ieteicams alus darītavās – vārītavu, misas separatoru, misas cauruļvadu,
misas dzesētāju, fermentācijas tvertņu, kā arī uzglabāšanas un spiediena tvertņu tīrīšanai.
Sulu un vīnu ražošanas rūpnīcās – tvertņu, cauruļu, separatoru, diatomīta filtru tīrīšanai.
neomoscan Sepa izmantojams grūti likvidējamu netīrumu tīrīšanai, piemēram, kafijas
atlikumu notīrīšanai kafijas ekstrakta ražošanas procesā, augļu pigmenta notīrīšanai,
konteineru tīrīšanai zivju pārstrādes uzņēmumos.
neomoscan Sepa ir piemērots nerūsējošā tērauda, sārmu izturīgas plastmasas, vara, misiņa,
stikla, emaljas un gumijas virsmu tīrīšanai. Nav piemērots alumīnija un alumīnija
sakausējumu virsmu tīrīšanai. Šādu virsmu tīrīšanai piemēroti līdzekļi neomoscan RD sērijas
līdzekļi.
Paredzēts vienīgi profesionālai lietošanai.

Devas:

neomoscan Sepa darba šķīduma koncentrācija ir 1.5-5 svara% 40-85ºC temperatūrā,
atkarībā no izmantošanas vietas un netīrumu daudzuma. Cirkulārās mazgāšanas procesos
optimālā darba šķīduma temperatūra ir 60-85ºC, iedarbības laiks 30 minūtes – pietiekams
arī ļoti netīru virsmu tīrīšanai.
Virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, pēc katras tīrīšanas un dezinfekcijas
jānoskalo ar dzeramo ūdeni.
Nejaukt kopā ar citiem produktiem!
Produktu var ērti un ekonomiski dozēt ar weigomatic® dozēšanas sistēmu.
Pirms produkta nomaiņas jāizskalo dozēšanas sistēma, ieskaitot cauruli.

Koncentrācijas
noteikšana:

Koncentrācija tiek noteikta ar speciālas procedūras palīdzību. Detalizēts procedūras
apraksts pieejams pēc pieprasījuma

Tehniskie dati:

Izskats: dzidrs, dzeltenzaļš šķīdums
Blīvums (20°C): 1,3 g/cm³
pH vērtība (20°C, 1% šķīd. dejonizētā ūdenī): apm. 12
Sārmainība (0.1 N sālsskābes ml, lietoti 400 mg darba šķīduma titrācijā pret
fenolftaleīnu): apm. 12
Aktīvā hlora daudzums 1% šķīdumā apm.450mg/L

Sastāvs:

Sastāvdaļas saskaņā ar ES Regulu Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem:
< 5% balinoši līdzekļi uz hlora bāzes, fosfāti

Uzglabāšana:

Uzglabāt temperatūrā no 00C līdz 250C. Nepakļaut tiešiem saules stariem. Lietošanas ilgums
1 gads, ja tiek uzglabāts saskaņā ar nosacījumiem. Derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma
etiķetes aiz smilšu pulksteņa simbola .

Brīdinājumi un

Ja tiek lietots saskaņā ar norādījumiem, produkts ir drošs pārtikas pārstrādes
Lapa 1 no 2

neomoscan® Sepa

Sārmains tīrīšanas līdzeklis lietošanai pārtikas rūpniecībā
Šķidrs koncentrāts

drošības ieteikumi:

vadlīniju izpratnē.
Iznīcināt vienīgi tukšus un izlietotus iepakojumus. Informāciju par produkta
iznīcināšanu skatīt produkta drošības datu lapā.
Papildus drošības informāciju skatīt ES drošības datu lapās. Tās ir pieejamas
www.drweigert.de vai pie produkta piegādāja.
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