
Produktinformationen gäller för produkt i den rekommenderade brukslösningen. Önskas information om
den koncentrerade produkten hänvisas till Säkerhetsdatabladet (MSDS).

Triodan Extra

kg/l

1% ~ 12,5

> 13,0

Densitet

Faktor (w/w %):

Inga data.

TITRERING

0,15

Mät upp 10 ml av brukslösning.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

(1) Skölj med ljummet vatten (25-40°C).
(2). Diska med varmt vatten 75-80°C tillsatt 0,5 dl 
Triodan Extra per 10 liter vatten. Verkningstid: 
minuter.
Sluttemperatur: över 40°C.
(3) Skölj med kallt kranvatten.

Använd alkaliskt på morgonen och surt på 
kvällen. Blanda ej surt och alkaliskt diskmedel.

Kontakta din Novadan-konsult för närmare 
information om dosering och bruksanvisning.

PRODUKTDATA

Tillsätt 3-4 droppor fenolftalein.

Titrera med 0,1 N HCl till färglös.

Omräkna

Brukskoncentration = Förbrukat antal ml HCl x

Färg Färglös till ljus gul.

pH Koncentrat

pH Brukslösning

Vätska.Fysisk form

Lukt

(v/v %): 0,11

~ 1,30

SÄKERHET

GODKÄNNANDE

FÖRVARING:

EGENSKAPER

ANVÄNDNING

Alkaliskt rengöringsmedel

Triodan Extra är ett flytande klorfritt rengöringsmedel 
till disk av
rörmjölkningsanläggningar och mjölktankar.

Triodan Extra är lämplig för såvel manuel som 
automatisk dosering i samband med tvättautomatik.

Även för robotanläggningar

Triodan Extra är ett starkt alkaliskt rengöringsmedel 
med mycket goda smutsupplösande egenskaper.

Triodan Extra innehåller komplexbildare, som gör 
produkten speciellt lämplig i medelhårt och hårt 
vatten.

Får inte anvåndas på aluminium eller andra icke 
alkalibeständiga ytor.

Du kan också använda produkten utanför de nämnda 
industrierna/applikationerna. Det bör du dock stämma 
av med Novadan-konsulten.

Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras 
åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Lagras skyddat 
mot syror (syrareaktiv).

Hållbarhet: 36 månader.

Produkten uppfyller de generella kraven i 
livsmedelslagen för produkter som används i 
livsmedelstillverkande verksamheter. Det betyder att 
produkten vid normal användning och dosering eller 
under förutsägbara förhållanden  inte avger 
beståndsdelar till livsmedel i en omfattning som kan 
innebära fara för människors hälsa.

Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för 
upplysning om hantering och spill/avfall.
Endast för yrkesmässigt bruk.

PRODUKTTYP

SE DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400
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