
,,DeLaval“ ploviklis „Manual
Cleaner 20“
„DeLaval“ plovimo priemonė „Manual Cleaner 20“ – tai koncentruotas, biologiškai

skaidus skystas ploviklis, specialiai skirtas pienininkystės ūkiuose naudojamai

melžimo įrangai plauti rankomis.

Dėl neutralaus pH „DeLaval“ ploviklis „Manual Cleaner 20“ nekenkia rankoms.
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Švelnus įrangai ir medžiagoms, iš kurių ji pagaminta.•
Veiksmingas ploviklis pieno ūkiuose naudojamai įrangai plauti rankomis.•
Galima naudoti įvairiems plovimo rankomis darbams atlikti (tinka kibirams,
talpykloms, virtuvės reikmenims ir indams, kilimams, dažytiems paviršiams,
transporto priemonėms ir grindims plauti rankomis).

•

wwww.delaval.com

http://wwww.delaval.com
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„DeLaval“ plovimo priemonė „Manual Cleaner 20“ – tai koncentruotas,
biologiškai skaidus skystas ploviklis, specialiai skirtas pienininkystės
ūkiuose naudojamai melžimo įrangai plauti rankomis.
Dėl neutralaus pH „DeLaval“ ploviklis „Manual Cleaner 20“ nekenkia
rankoms.

Dozavimas 20 - 40 ml / 10 l vandens

Naudojimas (pieno bidonams

ir indams plauti)

- Baigę melžti iškart gerai išskalaukite šaltu arba drungnu vandeniu. - Kruopščiai plaukite

šveisdami, kad kelias minutes pamirktų. - Išpilkite vandenį ir apvertę pastatykite ant grotelių

lentynos, kad išdžiūtų. - Jei yra pieno akmens nuosėdų, indus galima pamirkyti arba nuplauti

rūgštiniu tirpalu. - Norint dezinfekuoti, indus galima pamirkyti tirpale, paruoštame iš „DeLaval“

dezinfekcinio skysčio („DeLaval liquid sanitizer 20“) arba „DeLaval“ chloro tablečių.

Naudojimas (melžtuvėms

plauti)

- Baigę melžti iškart gerai išskalaukite šaltu arba drungnu vandeniu. - Šveisdami šepečiu ir dideliu

kiekiu šalto arba drungno vandens, nuplaukite kibiro, melžtuvų ir pieno žarnų išorę. - Atjunkite

pulsatorius ir leiskite įsiurbti apie 7,5 l vandens per kiekvieną melžtuvą, dažnai tai pakeldami, tai

nuleisdami kaušelius, kad sustiprintumėte sūkuriavimą. - Nuimkite ilgąsias pieno žarnas, dvigubą

pulsavimo aparatą, pagrindines žarnas ir sudėkite mežtuvus į plovimo lataką, prieš tai nuėmę nuo

jų guminius kamščius. - Nuimkite pulsatorius ir padėkite sausoje vietoje. - Numontuokite

kontrolinių vožtuvų kameras, nuimkite melžimo gaidukus ir tarpiklius nuo dangčių ir visas dalis

sudėkite į ploviklį. - Kelias minutes kruopščiai šveiskite visas dalis, kol jos mirksta tirpale. -

Galiausiai nuskalaukite, kaip ir plaunant visą melžimo įrangą.

Laikymo sąlygos Laikyti originalioje gamintojo pakuotėje, saugioje vietoje. Laikykite vaikams nepasiekiamoje

vietoje. Talpyklą kruopščiai išplauti ir saugiai išmesti.

Išvaizda Mėlynos spalvos skaidrus skystis

Santykinis tankis (20 °C

temperatūroje)

1,019

Pagrindinės sudedamosios

dalys

Aktyviosios paviršiaus medžiagos ir sulfonrūgštis

pH 6,75

Laikymo trukmė > 1 metai
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