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5% perecetav alapú fertőtlenítő szer 
 
 

Leírás 

 A Divosan Activ egy nagyon hatékony oxidáló fertőtlenítőszer, amely perecetsavon 

alapul és az élelmiszer-, ital- és tejiparban is használható. 

 
Tulajdonságok 

•   • A Divosan Activ egy stabilizált (5% -os) perecetsavoldat, amely nem habzik és 

könnyen öblíthető. Rendkívül hatékony fertőtlenítőszer minden típusú mikroorganizmus 

ellen, beleértve a baktériumokat, élesztőket, gombákat, spórákat és vírusokat.  

• A Divosan Activ kifejezetten terminálfertőtlenítő anyagként van megalkotva automatizált 

CIP rendszerekben történő felhasználásra. Kiváló szagtalanító és folteltávolító 

tulajdonságokkal is rendelkezik. 

• A Divosan Activ ajánlott automatikus befecskendezéshez, megfelelő CIP 

adagolóberendezéssel. 

• A Divosan Activ alkalmas nyílt tisztító alkalmazásokra, például áztatásra vagy 

permetezésre... 

 
Előnyök 

• Sokoldalú és hatékony CIP fertőtlenítő, felhasználható sörfőzdékben, tejüzemekben, 

üdítőitalo gyárakban és az egész feldolgozott élelmiszeriparban. 

• A hatékony oxidáló hatás elősegíti a foltok eltávolítását és a szagtalanítást is. 

• A könnyű öblítés és a maradék nélküliség biztonságot nyújt minden ételhez. 

• Alacsony környezeti hatás, olyan anyagokra bomlik, amelyek ártalmatlanok a 

szennyvíz tisztításához. 

• Lágy vagy kemény vízben használható. 

 
Felhasználási javaslat 

Használja a Divosan Activ-ot 0,1-4% w / w (0,09-3,6% v / v) közötti koncentrációban, 

a CIP alkalmazásától függően. 

Használja a Divosan Activ-ot 0,3-0,6 tömeg% (0,27-0,57 térfogat%) közötti 

koncentrációban a nyitott felületekre történő permetezéshez. 

Használat után mindig alaposan öblítse le. A részleteket lásd az egyes 

módszerkártyákon. 
 
 

Műszaki adatok 
Megjelenés:   Tiszta, színtelen folyadék pH (1% -os oldat 20 ° C-on): 3.1 
Relatív sűrűség (20 ° C):  1.11 
Kémiai oxigénigény (KOI): Nincs nitrogéntartalom (N): Nincs foszfortartalom (P): <0,1 g / kg 
 
A fenti adatok jellemzőek a normál gyártásra, de nem lehet specifikációnak tekinteni  

 
Biztonságos kezelés és tárolás 

Tárolja eredeti zárt tartályokban vagy (ahol alkalmazható) jóváhagyott tároló tartályban, távol a napfénytől és a szélsőséges 

hőmérsékletektől. A termék kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó teljes útmutatást külön biztonsági adatlap tartalmazza. 

 

 



VT5 Divosan Activ 

 

 
 
 
 
 
 
A termékek kompatibilitása 
A Divosan Activ az ajánlott koncentrációban és hőmérsékleten alkalmazva alkalmas a feldolgozott élelmiszeriparban általában előforduló 
rozsdamentes acélokon felhasználásra. Nem alkalmas réz és lágy fémek, például alumíniumon felhasználására. Használat után mindig öblítse le 
a felületeket (1 órán belül). 
 
Teszt módszer 
Reagensek: 
0,1 N kálium-permanganát 
0,1 N nátrium-tioszulfát Kálium-jodid (10%) Kénsav (25%) 
 
Eljárás: 
Ha a perecetsavat tartalmazó minta meleg, jeges fürdőbe tesszük lehűlni szobahőmérsékletre (20 ° C). 
A pontosabb eredmények és az ismételhetőség érdekében a tesztoldatok 4-8 ° C-ra történő hűtése segít. A minta magasabb hőmérséklete hibát 
eredményezhet a perecetsav meghatározásában. 
Adjon 5 ml kénsavoldatot 50 ml vizsgálati oldathoz. Titráljuk a kálium-permanganát oldattal, amíg a halvány rózsaszín szín meg nem marad (a 
titrálást gyorsan tegyük a titrálás elején és lassan a vége felé). Ezután adjon hozzá 10 ml kálium-jodid-oldatot (az oldat narancssárga-barna 
színűvé válik), és titrálja nátrium-tioszulfáttal színtelenné. 
 
Számítás: 
% w / w Divosan Activ = titer (ml) x 0,15 ppm perecetsav (PAA) = titer (ml) x 76 
 
Mikrobiológiai adatok 
EN 1276: 0,1% -os hígítással kemény vízben (300 ppm CaCO3-ban), alacsony szennyeződéssel (0,03% szarvasmarha-albumin) és 5 perc 
érintkezési idővel. 
EN 1650 (élesztő): 0,35% -os hígítással átengedve kemény vízben (300 ppm CaCO3-ként), alacsony szennyeződéssel (0,03% szarvasmarha-
albumin) és 15 perces érintkezési idővel. 
EN 1650 (Aspergillus): 4% -os hígítással kemény vízben (300 ppm CaCO3-ként), alacsony szennyezettségű (0,03% szarvasmarha-albuminnal) 
és 15 perces érintkezési idővel. 
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Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.


