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Habzásmentes, por alakú lúgos tisztítószer kemény 

vízhez 

 
Leírás 

A Breltak por alakú, habzásmentes, erősen lúgos bázisú tisztítószer kemény vízhez. A 

Breltak széles körben alkalmazható az élelmiszer- és italipar minden területén. 

 
Fő tulajdonságai 

• A Breltak igen aktív, lúgos alapú, por alakú, csökkentett habzású tisztítószer, 

használható közepesen kemény, illetve kemény vízhez. 

• A Breltak igen hatékony a különféle szerves szennyeződések eltávolításában 

és megelőzi a vízkő lerakódását. 

• A Breltak széles körűen alkalmazható beleértve a CIP-et, palackmosást, keg 

mosását, padló tisztítását, sütő- és főzőedényekről kicsapódott 

szennyeződések eltávolítását valamint az új készülékek zsírtalanítását. 

• Jól alkalmazható borászatokban tartálytisztításra,borkőoldásra. 

 
Előnyök 

• Rendkívül költséghatékony tisztítást eredményez. 

• A makacs szennyeződések eltávolításában igen hatékony. 

• Az alacsony habzóképességű tulajdonsága magas szintű tisztító hatékonyságot 

eredményez. 

• Használata során elkerülhető a vízkőlerakódás, a fúvóka eltömődése, növeli a 

működés hatékonyságát és eredményességét. A karbantartás gyakorisága, ideje és 

bekerülési költsége szintén csökkenthető. 

 
Használati utasítás 

A Breltak leginkább 1-4 súlyszázaléknál, szobakőmérséklettől 80°C-ig 

használható figyelembe véve a szennyeződés fokát és a víz keménységét. 

A Breltak sokkal magasabb koncentrációban (pl. 10-15% a boriparban tartarát 

eltávolítására) is széles körben használható. 

Minden mosó- és fertőtlenítőszert használat után alaposan le kell öblíteni, hogy 

az élelmiszerrel és itallal érintkező felületekről teljesen eltávolítsuk. 
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Technikai adatok 

Megjelenése: fehér por  

pH (1%-os oldat 20°C-on): >13 

Nagykiszerelés sűrűsége: 1.04 kg/l 

Kémiai oxigén igény (COD): 148 gO2/kg 

Nitrogén tartalom (N): Nincs 

Foszfor tartalom (P): 17.7 g/kg 

Breltak Plus [% w/w] - Specifikus vezetőképesség 25°C-on [mS/cm]:  

0.5 - 21.9 

1 - 43.8 

2 - 80.2 

3 - 115 

4 - 146 

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

 
Biztonságos kezelés és tárolás 

Tároljuk az eredeti lezárt zsákokban, tartsuk távol az extrém hőmérsékleti és nedvességi viszonyoktól. A termék teljes kezelési és tárolási 

útmutatóját külön, a Termék biztonsági adatlapon találja. 

 
A termelésben használt anyagokkal való kompatibilitás 

A Breltak 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 cseppet az indikátor oldatból 10 ml tesztoldathoz. 

Titráljuk a savval színtelen színátcsapásig. 

 
Számítások: 

súlyszázalék Breltak = fogyott oldat  (ml) x 0.044 
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