
F AF Hitemp VB24 

 

 

Habzásgátló adalék 

 
Felhasználás 

Az AF Hitemp koncentrált habzásgátló adalék. Alkotói nem-ionos, po- lialkilén 

glikolok. A habzásgátló vizes rendszereknél, 50-100
o
C közötti hőmérsékleten 

használható. 

 
Alkalmazási terület 

Burgonya-, zöldség- és gyümölcsfeldolgozó üzemek, illetve cukorgyárak vizes 

rendszereiben. 

 
Tulajdonságok / előnyök 

• Habzásgátló koncentrátum: Gazdaságos, nagyon alacsony kon- centrációban használható 

• Nem korrozív: Fém és műanyag berendezésekben egyaránt használható 

• Folyadék: Automatikusan adagolható 

• Költség optimalizálás: Nagy töménységű 

• Érintkezés élelmiszerrel: A használat során élelmiszerrel közvetlenül érintkezhet 
 

Leírás 

Az AF Hitemppel  a legjobb habzásgátló hatás 50 - 100
o
C között érhető el. 
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Technikai adatok 

Termékmegjelenés: Tiszta, sárgás színű folyadék 

pH (1%-os oldat 20°C-on): 8.3 

Relatív sűrűség 20°C-on: 1.05 

Kémiai oxigén igény (COD): 1905 gO2/kg  

Nitrogén tartalom (N): Nincs 

Foszfor tartalom (P): Nincs 

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

 
Alkalmazás 

Az AF Hitemp hatásos habzásgátló cukorgyári diffúzorokban, mint pl: BMA, DDS, RT, BuckauWalther és De Smet. Nagyon jó a stabilitása 

különböző pH-értékek mellett, ezzel biztosítva a hatékonyságot a diffúzió, a meszezés és a szaturálás fázisában. 

Az AF Hitempet folyamatosan kell adagolni a vizes rendszerekbe (pl.: mosó-, hámozó-, szeletelő-, előfőző berendezések, diffúzorok, szárító 

készülékek, erjesztő kádak). Nincs előre meghatározott felhasználási arány, mert a habzási feltételek eljárásonként nagyban különböznek. A 

szükséges arányt a koncentráció változtatásával tudjuk meghatározni, amíg a kívánt hatásfokhoz szükséges minimális mennyiséget el nem 

érjük. Általában a jellemző arány 10 ppm körül változik. 

 
Munkavédelmi előírás 

Az AF Hitemp poliglikol összetevőt tartalmaz, ami a nemzetközi szabványokban leírtak szerint nem, vagy csak kis mértékben toxikus. 

Kezelésre és biztonságra vonatkozó információkat a termék Biztonsági Adat- lapja tartalmaz. 

 
Biztonságos termékkezelés 

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön lapon található biztonsági adatlap tartalmazza. 

Kizárólag professzionális felhasználók/specialisták számára. 

 
Tárolási útmutató 

Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó, kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket. 
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