„Fresh 25“
„Fresh 25“ – tai chlorintas šarminis ploviklis be fosfatų. Jis idealiai tinka melžimo
įrenginiams ir pieno aušintuvams plauti tais atvejais, kai karštas vanduo (> 60 °C) yra
deficitas arba kai plovimui naudojamas 25–40 °C temperatūros vanduo. Ploviklio
„Fresh 25“ nevertėtų naudoti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Rekomenduojama
norma: 50–80 ml produkto 10 litrų vandens.

•

Sudėtyje yra labai daug chloro, ploviklis stabilus iki nurodytos laikymo trukmės
pabaigos, tinka pieno baltymams šalinti.

•

Sukurtas taip, kad tiktų naudoti tiek pagrindiniam šarminiam plovimui, tiek
pakaitiniam plovimui atlikti.

•

Šarminis, kad veiksmingai pašalintų pieno riebalus.
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„Fresh 25“

„Fresh 25“
Chlorintas skystas biocidinis ploviklis, skirtas melžimo įrangai ir pieno
aušintuvams plauti ir dezinfekuoti. Naudokite pakaitomis su „DeLaval“
rūgštiniu plovikliu, taip dažnai, kaip reikia, atsižvelgdami į vandens
kietumą. Prireikus patarimo, susisiekite su „DeLaval“ techninės
priežiūros specialistu.

Rekomenduojama norma

Norma: 0,5–0,8 dl produkto 10 l vandens. Naudokite pakaitomis su „DeLaval“ rūgštiniu plovikliu:
nuo 1 karto per savaitę iki kas antrą plovimo kartą, priklausomai nuo vandens kietumo.

Nurodymai naudotojams

Baigę melžti, ištuštinkite melžimo įrangą, kad neliktų pieno pėdsakų. Praskalaukite šiltu (40–
45 °C) vandeniu. Į karštą vandenį (60–85 °C) įpilkite reikiamą „Fresh 25“ kiekį. Leiskite tirpalui 7–
10 minučių cirkuliuoti sistemoje. Pasirūpinkite, kad vandens temperatūra visą laiką nenukristų
žemiau 40 °C. Patikrinkite melžtuvą ir vandens tekėjimo srovę, o baigę plauti, plovimo tirpalą
išleiskite į nuotekų rezervuarą. Praplaukite įrangą šaltu geriamuoju vandeniu. Leiskite įrangai
išdžiūti.

Laikymo sąlygos

Saugokite nuo užšalimo. Plovikliui užšalus, atitirpinkite kambario temperatūroje ir suplakite, kad
atgautų savo pradinę sandarą. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštos
temperatūros. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Nepanaudoto produkto likučius, jo
atliekas ir tuščias pakuotes šalinkite laikydamiesi šalyje galiojančių reikalavimų.

Išvaizda

Skaidrus, švelniai gelsvos spalvos skystis

Santykinis tankis (20 °C
temperatūroje)

1,23 g/ml ±0,5

Pagrindinės sudedamosios
dalys

Natrio hipochloritas, natrio hidroksidas

pH (1 % tirpalo)

11,90 ±0,5

Galiojimo laikas

9 mėnesiai nuo pagaminimo datos (nurodytos ant pakuotės)
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