
SuperClean
Složení přípravku SuperClean je úspěšně používáno po mnoho let a je prověřeno na

kompatibilitu se zařízením DeLaval. Jedná se o mycí přípravek na bázi chloru pro

dojicí a chladicí zařízení, který odstraňuje mléčný tuk a bílkoviny. Efektivní postup při

mytí přispívá k dosažení špičkové kvality mléka a snižuje riziko pomnožení bakterií v

dojicím zařízení.

Vysoce alkalický pro odstranění mléčného tuku a sekvestrantů za účelem
odstranění minerálních usazenin

•

Obsahuje chlór navíc pro účinné odstranění bílkovinných usazenin•
Ideální pro dominantní alkalické mytí v podmínkách měkké a středně tvrdé vody
nebo pro střídavé mytí v podmínkách velmi tvrdé vody

•
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SuperClean

SuperClean
Tekutý chlórový alkalický detergent pro dojicí a chladicí zařízení s extra
složkou chlóru pro účinné odstranění bílkoviny. Střídejte s DeLaval
kyselým detergentem, četnost závisí na tvrdosti vody. Pro konzultaci
kontaktujte vašeho místního servisního technika DeLaval.

Doporučení pro dávkování Nadávkujte 0,5 dl / 10 l vody. V závislosti na tvrdosti vody zařaďte střídavě minimálně jednou

týdně kyselý detergent DeLaval. V případě potřeby zvažte použití DeLaval biocidního CIP

roztoku.

Pokyny pro uživatele Po dojení vypusťte ze zařízení všechny zbytky mléka Propláchněte horkou vodou (40-45°C).

Přípravek SuperClean nadávkujte do horké vody (60-85°C). Roztok nechejte po dobu 7-10 minut

cirkulovat. Teplotu vody udržujte vždy nad 40°C. Zkontrolujte dojicí soupravu a tok vody, mycí

roztok po mytí vypusťte. Zařízení propláchněte čistou pitnou vodou. Nechejte zařízení vyschnout.

Podmínky skladování Skladujte nad bodem mrazu. Pokud přípravek zmrzne, rozmrazte ho při pokojové teplotě a

protřepejte, aby se obnovilo jeho složení. Skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a

vysokých teplot. Skladujte mimo dosah dětí.

Vzhled Čirý, jemně nažloutlý, tekutý

Relativní hustota (20°C) 1,18 g/ml ± 0,01

Základní složení Chlornan sodný, hydroxid sodný

pH (1% roztok) 12,20 ± 0,5

Skladovatelnost 1 rok od data výroby (vyznačeno na obalu)
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