
 
Diverflow System 

   DIVO CIP 
        Erősen lúgos tisztító- és fertőtlenítőszer 

 
 
 
 
 

 

Termékleírás: 

A DIVO CIP lúgos tisztító- és fertőtlenítőszer fertőtlenítő hatása 

aktívklór-tartalmán alapul. 

 gyorsan leoldja a szerves 

szennyeződéseket   

 foszfátmentes 

 magas hőmérsékleten is 

használható 

 

Halmazállapot: folyadék 

pH-érték: 13,0 

(1%-os oldatban) 

Sűrűség: 1,23 g/cm3 

 

Vezetőképesség (ionmentes vízben, 25°C-on): 

 

 koncentráció %  mS/cm 

 0,5 4,7 

 1,0 9,4 

 1,5 13,5 

 2,0 17,7 

 

Hatóanyagai: 

Nátriumhidroxid, káliumhidroxid, nátriumhipoklorit, 

polikarboxilát 

 

Hatásmechanizmus:  

A DIVO CIP különösen alkalmas a nehezen eltávolítható 

fehérjetartalmú szennyeződések eltávolítására. Az aktívklór-

stabilizátor és a magas alkálitartalom miatt a DIVO CIP 80°C-ig 

használható nehezen eltávolítható szennyeződések (ráégett ill. 

elgyantásodott termékmarad-ványok) leoldására. Aktívklór-

tartalmánál fogva a tisztítás során elpusztítja a 

mikroorganizmusokat is. A DIVO CIP a felületről könnyen 

leöblíthető. 

 

 

Felületi hatás: 

A használati utasításban megadott értékek betartása esetén 

rozsdamentes acél, kerámia és beton felületek tisztítására 

használható és ekkor az élelmiszeriparban használatos 
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tömítőanyagokat sem támadja meg. Alumínium és más 

könnyűfém felületekre nem használható. 

 

Habzási tulajdonság: 

A DIVO CIP oldatok a használati utasításban megadott értékek 

betartása esetén nem habzanak.  

 

Felhasználási terület: 

A DIVO CIP különösen alkalmas főzőüstök, szeparátorok, 

hűtők, lemezes hőcserélők, sűrítmény-szivattyúk, bepárlók és a 

gyümölcssűrítmény előállításához használt berendezések 

mosásához. A tisztított felületet mosás után csapvízzel 

alaposan le kell öblíteni. 

 

Használati utasítás: 

 

Felhasználás Koncentráció (%) Hőmérséklet 

(°C) Idő (perc) 

 

Főzőüst, szeparátor, 0,5-3,0  50-80 20-30 

hűtő, csővezeték 

 

Lemezes hőcserélő, gyümölcs- 1,0-3,0 70-80 20-30 

prés, koncentrátumszivattyú 

 

Homogenizáló 0,5-1,0 50-75 10-20 

 

Keverők 1,0-3,0 50-70 10-20 

 

Tartályok, csővezetékek 0,5-1,0 50-70 10-20 

 

Munkavédelmi előírások: 

A DIVO CIP lúgos, maró folyadék. Csak a maró, mérgező 

anyagok kezelésére kioktatott személyek használhatják. 

Megfelelő védőruha és védőeszközök használata kötelező. 

Savval érintkezve mérgező gázokat fejleszt!  

A szembe vagy a bőrfelületre jutott anyagot bő vizes mosással 

el kell távolítani és a sérültet szükség szerint az orvosnak meg 

kell mutatni. 

A szennyezett ruhát haladéktalanul le kell venni. 

 
 

 
 

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt. 
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