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Lerakódásgátló és pH szabályozó adalékanyag, mely 
használható újratölthető PET palackokhoz 

 
Leírás 

Divo WWS nagy koncentrációjú, folyékony savadalék, mely  inhibitorokat tartalmaz. A 

Divo WWS meggátolja a vízkő lerakódását és szabályozza a pH értéket a palackmosó 

melegvizes öblítő zónájában. Használható üveg, újratölthetőPET és PEN palackokhoz. 

 
Fő tulajdonságok 

• A Divo WWS nagy koncentrációjú, folyékony, savas adalék, mely meggátolja a vízkő 

lerakódását és szabályozza a pH értéket a palackmosó melegvízes öblítő zónájában. 

• A Divo WWS semlegesíti a lúgáthordást a melegöblítő zónában. 

• A Divo WWS meggátolja a vízkő lerakódását a melegöblítő zónában. 

• A Divo WWS könnyen öblíthető, segít eltávolítani a palackokról a vízkeménység 

okozta foltokat és egyéb lerakódásokat. 

• A Divo WWS használható üveg, újratölthető PET és PEN palackok tisztítására. 

 
Előnyök 

• Megelőzi a foltosodást, szebbé téve a palackok megjelenését. 

• Csökkenti a palackokban a visszamaradt lúg mennyiségét amit a lúgáthordás okoz, 

alacsonyabb lesz a selejt aránya. 

• Meggátolja a vízkő lerakódását, megelőzi a fúvóka eldugulását, növeli a működés 

hatékonyságát és eredményességét. A karbantartás gyakorisága, ideje és a 

bekerülési költsége szintén csökkenthető. 

• Használható automatikus adagolással és szabályozással, így biztosítva a hatékony 

termékfelhasználást (biztonság, gazdaságosság és megjelenés). 

• Közvetlen használat során sem idézi elő a PET palackok törésének kockázatát. 

• Különböző csomagolóanyagokra is használható (pl. üveg és újratölthető PET 

palackok), így egyszerűsíti a felhasználást. 

 
Használati utasítás 

A Divo WWS-t automata pH szabályozó-adagoló rendszeren keresztül, a melegöblítő 

zónába kell adagolni. Megfelelő mennyiségben kell adagolni, hogy a pH érték 8.5-9.5 

között legyen. 

A Divo WWS-t közvetlenül a melegöblítő zónába, a keringtető szivattyú szívóága előtt 

kell bejuttatni. A bejuttatás helyén saválló anyagokat kell alkalmazni. Koncentrált 

termék nem érintkezhet a palackmosó szerkezeti elemeivel. A pH szabályozó rendszert 

rendszeresen kalibrálni, a melegöblítő zónában használt víz pH értékét rendszeresen 

ellenőrízni kell, hogy az a megadott értékeken belül maradjon. 

A Divo WWS-et tartalmazó oldatot használat után alaposan le kell öblíteni minden 

élelmiszerrel és itallal érintkező felületről. 
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Technikai adatok 

Megjelenése: Tiszta, színtelen folyadék  

pH (1%-os oldat 20°C-on): 1.7  

Relatív sűrűség 20°C-on: 1.59 

Kémiai oxigén igény (KOI): 44 gO2/kg 

Nitrogén tartalom (N): 2.8 g/kg 

Foszfor tartalom (P): 40.3 g/kg 

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 Divo WWS 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. 

 
Szakvélemény száma: 3721/93 (OÉTI). 
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