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Enyhén lúgos, szilikátmentes habtisztítószer 

könnyűfémekre 
 

Leírás 

A Safefoam egy enyhén lúgos habtisztító, amely mindennapi használatra alkalmas 

az élelmiszer-, ital- és tejiparban közepes szennyezettség mellett. 

 
Tulajdonságok 

•  A Safefoam enyhe lúgok, szekvesztránsok és erősen habzó felületaktív anyagok 

/ nedvesítőszerek keverékén alapul. Kiegyensúlyozott összetétele hatékony 

tisztító hatást biztosít anélkül, hogy erős lúgosságra vagy veszélyes oldószerekre 

lenne szükség. Alkalmas a legtöbb típusú felületre is, beleértve a műanyagokat 

és a könnyűfémeket, például az alumíniumot vagy horganyt. 

• A Safefoam használható hab-, kézi vagy áztatási tisztításhoz. Enyhe lúgos 

összetétele elősegíti a szennyeződésbe behatolását és emulgeálását és ideálisan 

alkalmazható fagyasztott élelmiszerenél, pékségekben, konzervgyárakban és 

snack-gyártókban. 

• A Safefoam habszóró berendezések széles választékával használható 

 
Előnyök 

• Kímélő de hatékony tisztítószer 

• Kemény és lágy vízhez is 

• Bármilyen műanyagon és fémen használható 

• Könnyen öblíthető 

 
Felhasználása 

Használja a Safefoam-ot 1-5% v / v közötti koncentrációban, a szennyeződés 

típusától és mértékétől függően. A részleteket lásd az egyes módszerkártyákon.



Safefoam VF9 

 

 
 

Műszaki adatok 

Megjelenés:   Tiszta, színtelen folyadék pH (1% -os oldat 20 ° C-on): 9.3 

Relatív sűrűség (20 ° C):  1,05 

Kémiai oxigénigény (KOI): 268,7 gO2 / kg 

Nitrogéntartalom (N):  2,3 g / kg 

Foszfortartalom (P):  8,9 g / kg 

A fenti adatok jellemzőek a normál gyártásra, de  nem szabad specifikációnak tekinteni őket.. 

 
Safe handling and storage information 

Store in original closed containers, away from extremes of temperatures. Full guidance on the handling and disposal of this product is 

provided in a separate Safety Data Sheet. 

 
A termék kompatibilitása 
A SafeFoam a feldolgozott élelmiszeriparban általánosan előforduló anyagokon, beleértve a lágy fémeket, például az alumíniumot, használható, ha 
az ajánlott koncentrációban és hőmérsékleten alkalmazzák. Használat után mindig alaposan öblítse le a felületeket (1 órán belül). 
Bizonytalanság esetén tanácsos az egyes anyagokat hosszabb használat előtt értékelni. 

 
Eljárás: 

Adjunk hozzá 1 ml indikátoroldatot a termék hígításához használt víz 100 ml-jéhez.  

Titráljuk a savval piros végpontig. Jegyezzük fel a titert = B ml. 

Most adjon 1 ml indikátoroldatot 100 ml vizsgálati oldathoz.  

Titráljuk a savval piros végpontig. Jegyezzük fel a titert = T ml. 

 

Számítás: 

tf% v / v Safefoam  = (T-B) x 0,21 

% w / v Safefoam   = (T-B) x 0,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.diversey.com 
© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P00307 en 03/19 


