JohnsonDiversey Booster
Ενισχυτικό καθαρισµού µε βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου
Περιγραφή
Το Booster είναι ένα πρόσθετο για αλκαλικά απορρυπαντικά (καυστικά), µε
ενισχυτική δράση για την αποµάκρυνση δύσκολων οργανικών εναποθέσεων
(όπως χρωστικές, τανίνες κ.α.) που µπορεί να εµφανιστούν σε βιοµηχανίες
τροφίµων και ποτών.
Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
Το Booster είναι ένα πολύ συµπυκνωµένο υγρό πρόσθετο που ενισχύει την
απορρυπαντική δράση αλκαλικών απορρυπαντικών. Κατά τον καθαρισµό
κλειστών κυκλωµάτων (CIP) όπου οι οργανικοί ρύποι είναι ένα πρόβληµα βοηθά
στην αποµάκρυνση των ρύπων σε θερµοκρασίες άνω των 70°C.
Το Booster όταν προστίθεται σε αλκαλικά απορρυπαντικά βελτιώνει σηµαντικά
την απορρυπαντική τους δράση και ταυτόχρονα µειώνει τον χρόνο που απαιτείται
για τον καθαρισµό.
Πλεονεκτήµατα
• Πολύ δραστικό στην αποµάκρυνση δύσκολων οργανικών εναποθέσεων (όπως
χρωστικές και τανίνες), µε συνέπεια τον αποτελεσµατικότερο καθαρισµό του
εξοπλισµού.
• Κατάλληλο για αυτόµατη δοσοµέτρηση και έλεγχο, διασφαλίζεται η σωστή
προσθήκη του προϊόντος ρυθµίζοντας στην κατάλληλη αναλογία την αντλία
του πρόσθετου µε την αντλία του αλκαλικού απορρυπαντικού.
Προσοχή : Απαιτείται βέλτιστη περιεκτικότητα του Booster στο σύστηµα CIP
καθώς και η διάχυση του παραγόµενου οξυγόνου στον αέρα.
Οδηγίες χρήσης
Τυπική δοσολογία: ∆ιάλυµα Booster 0.1%w/w (0.09v/v) ως προς το αραιωµένο
διάλυµα του αλκαλικού απορρυπαντικού και εφαρµογή σε θερµοκρασίες από
20°C µέχρι 70°C. Η ακριβής δοσολογία εξαρτάται από το είδος της εφαρµογής
και το επίπεδο των οργανικών ρύπων.
Το Booster πρέπει να προστίθεται προσεκτικά σε κύκλωµα CIP µε σύστηµα
εξαερισµού ή σε κοινά συστήµατα καθαρισµού εξασφαλίζοντας ότι δεν
αυξάνεται η πίεση του συστήµατος
∆ιαλύµατα που περιέχουν Booster πρέπει να ξεπλένονται επιµελώς µετά τη
χρήση για την αποµάκρυνση τους από επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε
τρόφιµα.
Τεχνικές πληροφορίες
Εµφάνιση: ∆ιαυγές,
άχρωµο υγρό
Σχετική πυκνότητα στους 20°C:
1,11
pH (1 % διάλυµα στους 20°C):
4,60
Χηµική Απαίτηση σε Οξυγόνο (COD):
καµία
Περιεχόµενο Άζωτο (N):
κανένα
Περιεχόµενος Φώσφορος (P):
< 1 g/kg
Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας
και δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος..
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Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες, µακριά από το ηλιακό φως και τις ακραίες
θερµοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και τη διάθεση του προϊόντος δίνονται στο ∆ελτίο
∆εδοµένων Ασφαλείας του.
Συµβατότητα προϊόντος
Το Booster όταν χρησιµοποιείται στη συνιστώµενη συγκέντρωση και θερµοκρασία είναι κατάλληλο
για χρήση σε υλικά που συνήθως βρίσκονται στις βιοµηχανίες επεξεργασίας τροφίµων. Σε περίπτωση
αβεβαιότητας συνιστάται να ελέγχονται ξεχωριστά τα υλικά πριν από οποιαδήποτε παρατεταµένη
χρήση.
Μέθοδοι ελέγχου
∆ιαθέσιµες εφόσον ζητηθούν
∆ιαθέσιµες συσκευασίες : 22,2 Kg (ή 20L)
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