
Leírás

Az AF Medtemp koncentrált habzásgátló adalék. Alkotói nem-ionos, 
polialkilén glikolok. A habzásgátló vizes rendszereknél, 30-50oC közötti
hőmérsékleten használható.

Az AF Medtempet alacsony hőmérsékleten történő felhasználásra 
fejlesztették ki. A legjobb habzásgátló hatás 30 - 50oC között érhető el.

Alkalmazási terület:

Burgonya-, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemek, cukor-gyárak vizes 
rendszereiben.

Tulajdonságok / Előnyök

Habzásgátló koncentrátum: Gazdaságos, nagyon alacsony koncentrációban 
használható

Nem korrozív: Fém és műanyag berendezésekben egyaránt használható

Folyadék: Automatikusan adagolható

Költség optimalizálás: Nagy töménységű

Érintkezés élelmiszerrel: A használat során élelmiszerrel közvetlenül 
érintkezhet

Anyagompatibilitás

Az Acifoam alkalmazható az élelmiszeriparban általában használt anyagok-
hoz beleértve a puhafémeket pl. aluminium, amennyiben a javasolt kon-
centrációbn és hőmérsékleten alkalmazzuk. Használat után (1 órán belül) 
alaposan öblítsük le. Amennyiben valamely anyaggal kapcsolatban bármi- 
lyen biztonytalanság merülne fel a termék további felhasználása egyedi 
mér-legelést igényel.
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AF Medtemp

 Technikai adatok

Termékmegjelenés Átlátszatlan halvány sárga folyadék

Relatív sűrűség (20oC) 1,03 g/m
3

pH (hígítás 1%) 6

A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetőek termékspeci�kációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám

AF Medtemp 20L

Biztonságos termékkezelés

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag professzionális 
felhasználók/specialisták számára.

Tárolási útmutató

Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket.

Alkalmazás:

Az AF Medtemp-et folyamatosan kell adagolni a vizes rendszerekbe (pl.: mosó-, hámozó-, szeletelő-, előfőző 
berendezések, diffúzorok, szárító készülékek, erjesztő kádak). Nincs előre meghatározott felhasználási arány, mert a 
habzási feltételek eljárásonként nagyban különböznek. A szükséges arányt a koncentráció változtatásával tudjuk 
meghatározni, amíg a kívánt hatásfokhoz szükséges minimális mennyiséget el nem érjük. Általában a jellemző arány 
10 ppm körül alakul.

Munkavédelmi előírás:
Az AF Medtemppoliglikol összetevőt tartalmaz, ami a nemzetközi szabványokban leírtak szerint nem, vagy csak kis 
mértékben toxikus. Kezelésre és biztonságra vonatkozó információkat a termék Biztonsági Adatlapja tartalmaz.

Környezeti információ
Az Unilever környezetbiztonsággal foglalkozó központja (Safety and Environmental Assurance Centre) garantálja, 
hogy az Acifoam használata biztonságos, amennyiben a használati utasításban foglaltak szerint alkalmazzuk.
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Viszkozitás 252 cSt

Felhősödési pont (1%-os oldat) 25°C
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