JohnsonDiversey Descale
Όξινο απορρυπαντικό – αφαλατικό
Περιγραφή
Το Descale είναι ένα χαµηλού αφρισµού υγρό απορρυπαντικό - αφαλατικό µε
βάση το φωσφορικό οξύ για χρήση σε µεγάλο εύρος εφαρµογών σε όλους τους
τοµείς.
Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά
Το Descale είναι χαµηλού αφρισµού, κατάλληλο για CIP και πλύση µε ψεκασµό.
Το Descale είναι ισχυρά όξινο και αποτελεσµατικό στην αποµάκρυνση
ανόργανων λεκέδων.
Το Descale είναι ένα αγώγιµο υγρό απορρυπαντικό, κατάλληλο για αυτόµατη
δοσολόγηση και έλεγχο.
Πλεονεκτήµατα
1. Ιδιαίτερα αποτελεσµατικό στην αποµάκρυνση των περισσότερων ανόργανων
αποθέσεων, ειδικά του ανθρακικού ασβεστίου και του φωσφορικού
ασβεστίου.
2. Είναι χαµηλού αφρισµού, µε καλύτερη καθαριστική δράση σε συνθήκες
υψηλής πίεσης και στροβιλισµού.
3. Κατάλληλο για αυτόµατη δοσολόγηση και έλεγχο µέσω της αγωγιµότητας,
ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή παροχή προϊόντος.
Οδηγίες χρήσης
Το Descale χρησιµοποιείται συνήθως σε συγκεντρώσεις µεταξύ 1 - 6%w/w (0,8
- 5,0%v/v) σε θερµοκρασίες µεταξύ 20 - 70°C, ανάλογα µε την εφαρµογή και τις
επικαθίσεις αλάτων.
Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά πρέπει να ξεπλένονται καλά µετά
τη χρήση, ώστε να αποµακρυνθούν από όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε
επαφή µε τρόφιµα και ποτά.
Τεχνικές πληροφορίες
Εµφάνιση :
Σχετική πυκνότητα στους 20°C :
pH (1% διάλυµα στους 20°C) :
Απαίτηση αποικοδόµησης (COD) :
Περιεκτικότητα σε Άζωτο (N):
Περιεκτικότητα σε Φωσφόρο (P) :

διαυγές, άχρωµο υγρό
1,18
2,00
5gr O2/kg
καµία
88gr/kg

Descale [%w/w]

Ειδική αγωγιµότητα στους 25°C [mS/cm]
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Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής
διαδικασίας και δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.
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JohnsonDiversey Spraygrap Liquid
Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες ή (όπου έχει εφαρµογή) σε
εγκεκριµένες δεξαµενές, µακριά από ακραίες θερµοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες για το χειρισµό και τη
διάθεση του προϊόντος δίνονται στο ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του.
Συµβατότητα προϊόντος
Όταν εφαρµόζεται στις συνιστώµενες συνθήκες, το Descale είναι ασφαλές για χρήση σε όλους τους
τύπους υλικών που συνήθως βρίσκονται σε συστήµατα CIP. Σε περίπτωση αβεβαιότητας
συνιστάται να ελέγχονται ξεχωριστά τα υλικά πριν από οποιαδήποτε παρατεταµένη χρήση.
Μέθοδοι ελέγχου
∆ιαθέσιµες εφόσον ζητηθούν
∆ιαθέσιµες συσκευασίες : 23,6 Kg (ή 20L)
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