
Art nr
741001901 DeLaval klorfritt pulverdiskmedel, 12 kg hink

DeLaval klorfritt pulverdiskmedel är ett högpresterande 
pulverdiskmedel för mjölkanläggning och mjölktank.
DeLaval klorfritt pulverdiskmedel är en fullt utbyggt 
alkaliskt pulverdiskmedel som är utvecklat för att ge 
maximal rengöringseffekt i alla vattenförhållanden.

Egenskaper
• Effektiv i alla vattenhårdhetsgrad 
• Klorfritt
• Alkaliskt pulverdiskmedel  

Fördelar
• Stark koncentrerade diskmedel = effektiv rengöring 
• Lätt att skölja
• Inte skummande
• Uppfyller mejeriers efterfrågan på klorfritt diskmedel

Kundvärde
• Effektiv rengöring = bättre mjölkkvalitet
• Snäll mot utrustning = längre livslängd på utrustningen
• Lätt att använda
• Kompatibel med mejeriernas efterfrågan på klorfritt  
  diskmedel
• Högre stabilitet jämfört med flytande tvättmedel

DeLaval klorfritt pulver- 
diskmedel 
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Godkänt för  
KRAV och  



Rekommenderade diskmetod
1. Töm anläggningen på mjölk.
2. Förskölj med ljummet vatten (ca 35° C).
3. Dosera DeLaval klorfritt pulverdiskmedel i varmt vatten (60-85° C).
4. Cirkulera disklösningen 7-10 minuter. Sluttemperaturen ska vara över 42° C.  
 Se till att disklösningen passerar genom alla spenkoppscentraler.
5. Töm anläggningen på disklösningen.
6. Skölj med rent, kallt vatten.
7. Gör en visuell kontroll av mjölkanläggningen.

Doseringsrekommendationer
Dosering mellan 0,5 – 0,7 dl per 10 liter vatten. Användningen under förhållanden med hårdare vatten (≥ 
25° dH) gör det nödvändigt att dosera inom den övre delen av doseringsrekommendationen.

Syra rekommendation: Det rekommenderas att använda syradiskmedel en gång i veckan. Om hårdheten är 
högre än 20° dH, rekommenderas det att syra som skall användas oftare.

Lagring
• Förvaras i sluten originalförpackning under torra förhållanden.
• Håll borta från direkt solljus och höga temperaturer.
• Förvara utom räckhåll för barn.
• Håll borta från syror.
• Håll borta från alla typer av livsmedel.
• Oanvänd produkt, avfall eller tomma förpackninager skall kasseras i enlighet med nationella krav.

Hållbarhet 
Produkten bör förbrukas inom 12 månader från tillverkningsdatum, se märkning på förpackningen.

TEKNISKA DATA

Fysiska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd Pulver

Färg Vit

Densitet (kg/l) 1,12

pH (1% lösning) 13

Aktiv alkalinitet (% Na20) 55,7
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