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

> 13,0

~ 11,5

Densitet

Faktor (w/w %):

Klor.

TITRERING

0,62

Mät upp 10 ml av brukslösning.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

PRODUKTDATA

AGRO:
(1) Skölj med vatten (35-40 °C).
(2) Tvätta anläggningen/tanken vid 60-80 °C med
en 0,5 - 1,5 % lösning.
Verkningstid: 5-10 minuter. Sluttemperatur: minst
40 °C. (3) Skölj med kallt, rent vatten.

LIVSMEDEL:
Dosering: 0,5-3%
Temperatur: 5-60°C
Kontakttid:
CIP-rengöring: 10-30 min
Lådtvätt: 10-30 sek

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

FÅR INTE BLANDAS MED SURA PRODUKTER.

Tillsätt 3-4 droppor fenolftalein.

Titrera med 0,1 N HCl till färglös.

Brukskoncentration = Förbrukat antal ml HCl x

Färg Gulaktig.

Vätska.Fysisk form

Efter rengöringen ska man skölja grundligt med
rent vatten.

Lukt

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid
etiketten och produktinformationen före
användning.

(v/v %): 0,54

pH

vid leverans

I vattenlösning 0,5  %

~ 1,15 kg/l

AVFALLSHANTERING

MILJÖEFFEKTER

SÄKERHET

FÖRVARING:

EGENSKAPER

ANVÄNDNING

Alkaliskt CIP rengöringsmedel med klor

AGRO;
Perfect Alka används för rengöring av 
rörmjölkningsanläggningar, gårdskyltankar med mera i 
lantbruken.

LIVSMEDEL:
Cip Alka CL används för rengöring av t.ex. tankar, 
processanläggningar och emballage, t.ex. plastlådor 
inom livsmedelsindustrin.

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

AGRO:
Perfect Alka är en alkalisk, klorhaltig produkt för 
rengöring av de flesta typer av mjölkningsanläggningar. 
Den höga alkaliteten och klorinnehållet i i Perfect Alka 
gör produkten till en problemlösare i mycket smutsiga 
anläggningar.
Kan användas i vissa typer av mjölkningsrobotar.

LIVSMEDEL:
Cip Alka CL har bra fett- och proteinlösande egenskaper 
och löser upp effektivt svår smuts.
Är unik för att upplösa denaturerat protein.

Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras 
avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande 
ämnen. Lagras skyddat mot syror (syrareaktiv). 
Förvaring: -10 - 30 °C 
Hållbarhet:                                           12 månader.

Endast för yrkesmässigt bruk.

Var vänlig se etikett och säkerhetsdatablad för 
uppgifter om säkerhetsförhållanden, hantering  och 
transport av produkten.

Produkten är mycket giftigt för vattenlevande 
organismer.

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda

instruktioner/säkerhetsdatablad.

Stora mängder av produkten kan påverka 
surhetsgraden (pH-värdet) i vattenmiljön med risk för 
skadliga effekter för vattenlevande organismer. 
Produkten är vattenlöslig och kan spridas i 
vattenmiljön.

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning 
på säkert sätt. Spill och avfall undanröjs enligt de regler 
som har utarbetats av lokala myndigheter. 
Emballagen får inte återanvändas.

PRODUKTTYP
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