SuperClean
SuperClean, formuła szeroko stosowana od wielu lat, sprawdzona i przetestowana w
instalacjach DeLaval. SuperClean to detergent na bazie chloru do mycia instalacji
udojowych i schładzarek, skuteczny w usuwaniu tłuszczu mlecznego i białka.
Skuteczna rutyna mycia jest podstawą zachowania wysokiej jakości mleka i
zmniejszenia ryzyka namnażania się bakterii w instalacji udojowej.

•

Wysoka zasadowość by łatwo usuwać tłuszcz mleczny oraz sekwestranty by
redukować osady mineralne

•
•

Zawiera dodatkowy chlor by skutecznie usuwać osady z białka
Idelany detergent do stosowania w rutynie dominującej zasadowo w miękkiej
wodzie oraz w rutynie naprzemiennej pzry stosowaniu wody twardej.
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SuperClean

SuperClean
Zasadowy detergent na bazie chloru do mycia instalacji udojowych i
schładzarek. Dodatkowa zawartość chloru by skutecznie usuwać białko.
Detergent nalezy stosować naprzemiennie ze środkiem kwaśnym
DeLaval, dobierając częstotliwość w zależności od twardości wody.
Skontaktuj się z przedstawicielem DeLaval by uzyskać poradę i
sprawdzić ustawienia systemu mycia.

Dozowanie

Rozpuścić 0,5 dl w 10 litrach wody. Stosować środek kwaśny DeLaval naprzemiennie raz w
tygodniu lub co drugie mycie w zależności od twardości wody. W razie koniecnzości nalezy
zastosować dodatkowy środek dezynfekujący.

Stosowanie

Po myciu należy opróżnić instalację z pozostałości mleka. Wypłukać instalację ciepłą wodą (4045°C). Wlać SuperClean do roztworu myjącego i prowadzić mycie zasadnicze w gorącej wodzie
(60-85°C) przez 7 - 10 minut. Temperatura roztworu musi być powyżej 40°C przez cały czas
mycia. Sprawdzać prawidłowość przepływu wody przez aparaty udojowe. Opróżnić instalację z
wody i przeprowadzić płukanie czystą zimną wodą zdatną do picia. Pozostawić instalację do
wyschnięcia.

Przechowywanie

Zabezpieczyć przed mrozem. W pzrypadku zamarznięcia pozostawić w temperaturze pokojowej,
przed użyciem wymieszać. Trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich
temepratur. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Wygląd

Jasny, lekko żółty przezroczysty płyn

Gęstość (20°C)

1.18 g/ml ± 0.01

Podstawowy skład

Podchloryn sodu

pH (roztwór 1%)

12.20 ± 0.5

Okres przydatności

Rok od daty produkcji (na opakowaniu)
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