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Fertőtlenítő szer CIP rendszerű és aszeptikus 
technológiákhoz 

 
Termékleírás 

A Divosan HS 35 egy speciális hidrogén-peroxid oldat, amelyet CIP és aszeptikus 

csomagolási folyamatoknál használható a palackok és dobozok sterilizálásához 

illetve  a beporlasztott technológiát alkalmazó műanyag csomagolóanyagokhoz. 

 
Fontos tulajdonságok 

• A Divosan HS 35 legalább 35% -os hidrogén-peroxid oldat, a hosszú élettartamot 

biztosító speciális stabilizátorokkal. 

• A Divosan HS 35 maximális szárazanyag-tartalma 10 mg / kg 105 °C-on 

• A Divosan HS 35 nem hagy maradékot elpárolgáskor, így nincs  hatással az 

élelmiszer minőségére. 

 
Előnyök 

• Megfelel a nemzetközi előírásoknak (Food Chemical Codex 4. kiadás FCC, Európai 

Gyógyszerkönyv, Német Gyógyszerkönyv, DAB10, Brit Gyógyszerkönyv BP, Amerikai 

Gyógyszerkönyv USP, Európai EN 902 Ivóvíz szabvány). 

• Számos gépgyártó által jóváhagyott a karton csomagolások és hideg aszeptikus 

műanyag palackok fertőtlenítéséhez. 

• Permetezésre, a maradékanyag csökkentés aszeptikus műveleteire, megnövekedett 

gépi üzemidőre tervezett. 

 
Használati utasítás 

A műanyag palackokat vagy kartondobozokat koncentrált Divosan HS 35 

fertőtlenítő szerrel lepermetezzük. A fennmaradó hidrogén-peroxidot levegő 

befúvással eltávolítjuk. Mindig kövesse a gép beszállítójának utasításait. Hígítva 

alkalmas palacköblítő és CIP  vízrendszerek stabilizálására és a fertőzések 

megelőzésére. 
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Műszaki adatok 

Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék  

pH (1% -os oldat 20°C): 1.5-3  

Relatív sűrűség (20°C-on): 1.13  

Klorid Max. 1 mg/kg 

Hidrogén-peroxidkoncentráció: 35-35,7% 

Száraz maradék 105 ° C-on Max. 10 mg/kg  

Kémiai oxigén igény (KOI): Nincs  

Nitrogén tartalom (N): Nincs 

A fenti adatok az általános termelésre jellemzők, nem tekinthetők előírásnak. 

 
A biztonságos kezelésre és tárolásra vonatkozó információk 

Eredeti szellőzőtartályokban tárolandó, szélsőséges hőmérséklettő távol. A termék kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos teljes 

útmutatást külön Biztonsági Adatlap tartalmazza. 

 
A termék kompatibilitása 

A Divosan HS 35 biztonságosan használható az ital- és élelmiszeriparban jellemzően használt anyagoknál, ha az ajánlott körülmények 

között alkalmazzák. Bizonytalanság esetén tanácsos az egyes anyagokat hosszas használat előtt kiértékelni. 

 
Vizsgálati eljárás 

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


