DEE LIME

Ammattikäyttöön tarkoitettu
kalkinpoistoaine









Zep Dee Lime sisältää erityisiä tunkeutuvia aineita jotka irrottavat ja liuottavat kaseiinia, kalkkia ja
ruostetta pastörointisammioista, homogenisointi- ja suodatuslaitteista, säiliöautoista, säiliöistä ja
muista laitteista joita käytetään erilaisissa elintarvike- ja muun teollisuuden prosesseissa.
Liukenee täysin veteen, eikä jätä jäännöksiä. Vedellä huuhtelun jälkeen pinnat jäävät kirkkaiksi.
Sisältää typpihappoa, joka suojaa ruostumatonta terästä.
Zep Dee Lime on voimakas tiiviste - 1 litra voidaan laimentaa 10 - 50 litraan
vettä riippuen käsiteltävän kohteen laajuudesta ja laitetyypistä. Dee Limen
käyttämiseen ei tarvita mitään erityissumuttimia tai -työkaluja.
Vaikka tuote on tarpeeksi tehokas liuottamaan ns. mustia pilkkuja - ohjeiden
mukaisesti käytettynä Dee Lime ei aiheuta mitään haittavaikutuksia metalleille.

KÄYTTÖ:

Hapan puhdistusaine, joka perustuu typpi- ja fosforihappoon. Tarkoitettu käytettäväksi poistamaan mineraalija kalkkijäämät astianpesukoneista, laitteista ja kotitalouskoneista. Poistaa myös mineraalijäämät sekä tahrat
urinaaleista ja wc-pöntöistä. Suojaa ruostumatonta terästä. Poistaa nopeasti ja tehokkaasti kaseiinia, kalkkia ja
ruostetta meijereissä sekä voin, juuston ja muiden elintarvikkeiden tuotantolaitoksissa. Sopii käytettäväksi CIP
-järjestelmissä.

KÄYTTÖOHJEET:

Zep Dee Limeä käytetään täydentämään päivittäisiä puhdistusmenetelmiä poistettaessa kalkki-, mineraali- ja
ruostejäämiä säiliöistä ja laitteista.
Säiliöt ja altaat: Käytä toistuvasti kuukauden ajan osana säännöllistä puhdistusta. Laimenna 1 litra Dee Limeä
30:een litraan lämmintä vettä. Kaada liuos säiliöön, ja anna sen vaikuttaa 20 minuutin ajan. Poista ulosmenoputki, nivelet, suuttimet, tarvikkeet ja muut osat, ja liota ne 1:30 liuoksessa (käytä lämmintä vettä).
Astianpesukone: Laimenna Dee Lime 1 litra tuotteen 50:een litraan puhdasta vettä. (Dee Limeä ei saa sekoittaa muihin puhdistusaineisiin). Käytä mahdollisimman pitkää pesuohjelmaa ja anna astianpesukoneen
käydä 5 minuutin ajan. Anna veden tyhjentyä astianpesukoneesta ja huuhtele kone puhtaalla vedellä. Täytä
astianpesukone vedellä ja anna sen käydä kaksi pesuohjelmaa. Jos mahdollista käytä pH –paperia varmistaaksesi, että astianpesukone on huuhtoutunut hyvin.
Kaikki ruoanvalmistusvälineet, jotka ovat ruosteessa tai kalkissa, upotetaan 55-65 °C Dee Lime liuokseen 30-60
minuutiksi. Laitteisto ja välineet on huuhdeltava huolellisesti ennen käyttöä. Jos jäämät ovat vähäisiä, laimennos 1 litra Dee Limeä 50 litraan vettä on riittävä. Paksut kerrokset vaativat liuokseen 1 litran tuotetta 25 litraan
vettä.

OMINAISUUDET:

Tyyppi: Hapan puhdistusaine
Väri: Läpinäkyvä
Tuoksu: Lähes hajuton
Ominaispaino: ± 1,24g / cm³
Katso varotoimet pakkauksen etiketistä ja/tai
käyttöturvallisuustiedotteesta.
PAKKAUS: 8 x 5 l
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