LACTOSOLV

Vahva matalavaahtoinen
hapan puhdistusneste










Happopohjaisista, höyrystymättömistä raaka-aineista valmistettu, teollisuuskäyttöön soveltuva
voimakas puhdistusaine. Tuote on voimakas mutta se ei ärsytä hengitysteitä. LACTOSOLV soveltuu
monenlaisiin laitoksien ja teollisuuden kohteisiin, mm. CIP –järjestelmiin ja metallipintojen
kiillottamiseen.
Tiiviste: Taloudellinen laimennussuhde 1:30, kiillotukseen 1:5.
Höyrytön: hapon vahvuus ilman myrkyllisiä kaasuja.
Mieto happo: ei sisällä suola- tai typpihappoa.
Kiillottaa: palauttaa alumiinin, galvanoitujen- ja ruostumattomien teräspintojen kiillon.
Poistaa ruostetta välineistä ja laitteista sekä teräksisistä ja valurautaisista osista.
Ei vahingoita maalia: laimennettua
tuotetta voidaan turvallisesti käyttää
maalatuilla pinnoilla.

KÄYTTÖOHJE:

Erinomainen poistettaessa kalkkia ja proteiinia säilyke-tehtaissa, meijereissä, leipomoissa, kalanjalostuslaitoksissa,viivtiloilla, vihannesten käsittelylaitoksissa, pullot-tamoissa, liha- ja siipikarjatuotannossa, suurkeittiöissä,
pubeissa, supermarketeissa, kananmunienkäsittelylaitok-sissa, ravintoloissa ym.
Kalkin ja proteiinin poisto liha- ja siipikarjankäsittelylaitoksissa: Laimenna 1 osa Lactosolv:ia 5:een osaan vettä.
Levitä runsaasti laimennosta puhdistettaville pinnoille. Anna vaikuttaa 5 – 10 minuuttia. Liuoksen väkevyyttä ja
vaikutusaikaa voidaan säätää kohteen likaisuuden mukaan. Hankaa pintaa tarvittaessa luonnonmateriaaleista
val-mistetulla harjalla tai hankaussienellä.
Huuhtele lopuksi huolellisesti vedellä.
Alumiinin, galvanoidun pinnan tai ruostumattoman teräksen kiillottaminen: Laimenna 1 osa Lactosolv:ia
3-5:een osaan vettä. Levitä runsaasti laimennosta puhdistettaville pinnoille. Anna vaikuttaa ja hankaa pintaa
tarvittaessa, kunnes haluttu kiillon taso on saavutettu. Huuhtele lopuksi huolellisesti vedellä. Jos tarpeen, toista
käsittely erittäin himmeille pinnoille.
Tiskikoneet: Kaada 4 litraa Lactosolv:ia koneen vesi-altaaseen, käynnista kone ja anna käydä, kunnes kalkki on
liuennut. Valuta liuos pois koneesta ja täytä se puhtaalla vedellä. Anna käydä 5 minuuttia, valuta huuhteluvesi
pois. Toista toimenpidettä, kunnes kaikki kalkki on poistunut.
Lasi ja muovit: Kalkin ( samentumat ) poistaminen: laimenna Lactosolvia 1-40 osaa litraan lämmintä vettä, pese
liuoksella kunnes samentumat ovat poistuneet. Huuhtele lopuksi huolellisesti lämpimällä vedellä ja kuivaa.
Kalkin poistaminen C.I.P. -järjestelmässä: Huuhtele järjestelmä kylmällä vedellä. Laimenna Lactosolv 3685
veteen 1:5 - 1:10 liuokseksi. Anna liuoksen kiertää 20 – 60 minuuttia, riippuen kerrostumien paksuudesta.
Valuta pesulaiuos pois ja huuhtele järjestelmä huolellisesti vedellä.

OMINAISUUDET:

Olomuoto: Vesipohjainen neste
Väri: Pinkki, läpinäkyvä
Haju: Käytännöllisesti katsoen hajuton
Tiheys: ± 1.22
Pakkaus: 22 kg
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