
AG307
Produktbeskrivning
Deosan D90 är ett koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel i pulverform avsett för CIP 
disk av alla typer av mjölkningsutrustning. Speciellt där det är flödesmätare för mjölk 
monterade. 

Produktegenskaper
• Deosan D90 är ett koncentrerat pulver som är en blandning av mycket effektiva 

rengöringsmedel inklusive natriumhydroxid.

• Deosan D90 innehåller klor som ger ca 160 ppm aktivt klor vid en koncentration på 
2,5 g/l (0,25% w/w)*.

• Deosan D90 är ett lätt kornigt vattenlösligt pulver.

• Deosan D90 innehåller mjukgörare som tar hand om vattenhårdheten och eventuell 
rost.

*Enligt tillverkarens rekommendation.

Produktfördelar
• Utmärkta emulgerande egenskaper som löser upp mjölkbeläggningar och håller dem 

flytande under disken.

• Lägre dosering än andra pulver på marknaden ger bättre rengöringsresultat.

• Lämplig för alla mjölkningsanläggningar. Speciellt nya stora anläggningar med 
flödesmätare för mjölken.

• Löser sig snabbt och lätt i vatten.

• Lämplig för användning i både mjukt och hårt vatten.

Bruksanvisning
• Omedelbart efter mjölkningen rengöres mjölkningsutrustningen utvändigt. Skölj ur 

anläggningen med kallt eller varmt vatten för att få bort eventuella rester av mjölk. 
Skölj mot avlopp tills vattnet är klart.

• Bered en brukslösning genom att tillsätta 2-2,5 g Deosan D 90 per liter varmt 
vatten. Pumpa ut brukslösningen i anläggningen mot avlopp tills anläggningen 
blivit varm. Temperaturen bör vara 77-82°C. Därefter cirkuleras lösningen under 
10 minuter. Returen på disklösningen bör inte understiga 54°C någon gång under 
cirkulationstiden.

• Kör disklösningen mot avlopp. Därefter skölj anläggningen med kallt vatten. Töm 
anläggningen noggrannt.

Månadsinspektion: Mjölkningsanläggningen skall inspekteras noggrannt, särskilt 
med hänsyn till gummidelar, etc. Utbyte av delar som behövs för att säkerställa att 
anläggningen hålls i gott skick.

Avkalkningsrutiner: I område med mycket hårt vatten kan det vara nödvändigt att lägga 
in en rutin med syradisk varje månad. Detta för att undvika uppbyggnad av kalk och 
mjölksten.
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Teknisk information
Utseende   Vitt friflytande pulver

Bulkdensitet vid 20°C  1,08

pH (1% lösning vid 20°C)  12,5

Kemisk syreförbrukning (COD) 75 gO2/kg

Kväveinnehåll (N)   28 g/kg

Fosforinnehåll (P)   64 g/kg

Ovan givna data är riktvärden och skall inte tolkas som en specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring
Förvara i orginalförpackningen på en sval och torr plats. Kompetta anvisningar gällande hantering och kvittblivning av produkten finns 
angivna i säkerhetsdatabladet.

Endast för professionellt bruk.

Att beakta
När den används enligt instruktionerna är Deosan D90 lösningen säker att använda på samtliga material som finns i en mjölkgårds CIP 
system. (Mjölk mottagningsrum)

Miljöinformation
När den används för avsett ändamål, bör denna produkt inte orsaka några skadliga effekter i miljön.

Tillgängliga förpackningsstorlekar
Artikel nummer Förpackningsstorlek

7515384  20 kg
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