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Alacsony fagyáspontú, komplex lúgos tisztítószer 

egyfázisú CIP-hez 

 
Leírás 

A Solo a kemény vizet toleráló, csökkentett habzású, alacsony fagyáspontú, 

folyékony lúgos tisztítószer az élelmiszeriparban alkalmazott hőn tartott felületek 

CIP tisztításához. 

A Solo széles körűen alkalmazható egyfázisú visszatároló rendszerű CIP 

tisztításhoz beleértve a hideg felszíneket is. 

A Solo széles körű tejipari alkalmazást tesz lehetővé pl. a jégkrémkészítés során 

használt HTST, homogenizálók, tárolók, keverő és érlelő tankok tisztítását. 

A Solo széles körű élelmiszer- és italipari felhasználást tesz lehetővé pl. 

bepárlóberendezések tisztítása a konzerviparban. 

 
Fő tulajdonságok 

• A Solo igen hatékony a HTST-k és bepárlóberendezések kemény vízben való 

egyfázisú visszatároló rendszerű tisztításában még akkor is, ha a fehérje- és 

kalciumlerakódás mértéke nagyon magas. 

• A Solo csökkentett habzású, ezért használható hőn tartott és hideg felszínek 

CIP tisztítására a tejiparban. 

• A Solo megfelelően tárolható alacsony hőmérsékleten is. 

• A Solo alacsony habzású, ezért használható magas turbulenciájú CIP-hez. 

• A Solo használható vezetőképességen alapuló automatikus adagolással. 

 
Előnyei 

• Növeli a tisztítás hatékonyságát, a termelékenységet és a minőséget. 

• A csökkentett habzás miatt nő a tisztítás hatékonysága. 

• Tolerálja a kemény vizet, a berendezéseket vízkőmentesen tartja.  

• Mivel alacsony hőmérsékleten is stabil nem szükséges adalékolni vagy hőn 

tartani.  

• Csökkentett habzású, így megfelelő magas turbulenciájú CIP rendeszerekhez, 

növelve a működés hatékonyságát.  

• Használható vezetőképességen alapuló automatikus adagolással, biztosítva 

a termék állandó szállítását. 

 
Használati utasítás 

A Solo használható 0.5-2.5 súlyszázalékban (0.4-1.8 térfogatszázalék), 60-

hőmérsékleten az alkalmazástól és a szennyezés fajtájától függően. 

A Solo-t tartalmazó oldatot használat után alaposan le kell öblíteni, hogy teljesen 

eltávolítsuk az élelmiszerrel és az itallal érintkező felületről. 



F Solo VC27 

 

 
 

Technikai adatok 

Megjelenése:  Tiszta, halványsárga folyadék 

pH (1%-os oldat 20°C):  12,5  

Relatív sűrűség (20°C):  1.35 

Kémiai oxigén igény (KOI):  185 gO2/kg  

Nitrogén tartalom (N):  13 g/kg 

Foszfor tartalom (P):  4 g/kg 
 

Solo [% w/w] - 25°C-ra vonatkoztatott vezetőképesség [mS/cm]: 

0.5 - 5 

1 - 10.2 

2 - 19.6 

3 - 29.4 

4 - 37.6 

5 - 46.4 

A fenti adatok normál termelési viszonyokra vonatkoznak, nem tekinthetők specifikációnak. 

 
Biztonságos kezelés és tárolás 

Tároljuk az eredeti lezárt tartályban vagy (ahol lehetséges) az engedélyezett nagykiszerelésű tankban. Tartsuk távol az extrém 

hőmérsékleti viszonyoktól. A termék teljes kezelési és tárolási útmutatóját külön, a Termék biztonsági adatlapon találja. 

 
A termelésben használt anyagokkal való kompatibilitás 

A Solo biztonságosan használható az élelmiszer- és italiparban általánosan használt anyagokhoz ha a javasolt kondíciókat alkalmazzuk. 

Amennyiben valamely anyaggal kapcsolatban bármilyen biztonytalanság merülne fel a termék további felhasználása egyedi mérlegelést 

igényel. 

 
Teszt 

Reagensek: 

0.1 N sósav vagy kénsav 

Phenolphthalein indikátor 

 
Folyamat: 

Adjunk 2-3 csepp indikátor oldatot 10 ml tesztoldathoz. Titráljuk a savval színtelen színátcsapásig. 

 
Mennyiség: 

súlyszázalék Solo = fogyott oldat (ml) x 0.27 

térfogatszázalék Solo = fogyott oldat (ml) x 0.20 

 

Szakvélemény száma: 3028/1993 (OÉTI) 
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