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Palackmosási-adalékanyag melegöblítési fázishoz 

 
Termékleírás 

A Divo LE egy erősen koncentrált, folyékony adalékanyag, amely kifejezetten a 

palackmosási folyamatban az öblítési hatékonyság növelésére lett kifejlesztve. 

 
Főbb tulajdonságok 

• A Divo LE egy erősen koncentrált, folyékony adalékanyag. 

• A Divo LE segíti az öblíthetőséget, eltávolítja a megmaradt szennyeződéseket, 

mosószert és más a lúgáthordás során az öblítő fázisba került összetevőket 

(hidroxid, karbonát, oxidok, stb.). 

• A Divo LE segítségével eltávolítható a dátumbélyegzés és rozsdagyűrűk.  

• A Divo LE megszünteti a vízkőlerakódásokat, és meggátolja azok kialakulását. 

• A Divo LE könnyen öblíthető, segít eltávolítani a palackokról a vízkeménység okozta 

foltokat és egyéb lerakódásokat. 

 
Előnyök 

• Megőrzi a csomagolás épségét és biztosítja az italgyártás minőségét a mosási 

folyamat során. 

• A palack megjelenését szebbé teszi, márkaimage-ét fejleszti. 

• Meggátolja a szórófej vízkő okozta eltömődését, ezáltal növeli a 

munkahatékonyságot. A karbantartás gyakorisága, ideje és a bekerülési költsége 

szintén mérsékelhető. 

• Használható automata adagolással és szabályozórendszerrel, mely biztosítja a 

hatékony termékfelhasználást (biztonság, gazdaságosság és teljesítmény). 

 
Felhasználási javaslat 

A Divo LE-t az automata adagolórendszer segítségével a melegöblítő zónába kell 

adagolni. Megfelelő mennyiségben kell adagolni a Divo LE-t úgy,  hogy az oldatban 

lévő szabad koncentrációja 25 ppm-nél nagyobb legyen. 

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

kell bejuttatni. Rendszeresen ellenőrizze a meleg vizet, hogy a koncentráció a 

megadott értékeken belül maradjon. 

A Divo LE-t tartalmazó oldatot használat után alaposan le kell öblíteni minden 

élelmiszerrel és itallal érintkező felületről. 

Kérjük kövesse a Divo LE felhasználási javaslatait. 



F Divo LE VB92 

 

 
 

Technikai adatok 

Külső megjelenés: Tiszta, halványsárga folyadék  

pH (töményen, 20°C): 7.6 

Relatív sűrűség 20°C-on: 1.17 

Kémiai oxigén igény (KOI): 141 gO2/kg  

Nitrogén tartalom (N): 22.6 g/kg 

Foszfor tartalom (P): Nincs 

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

 
Biztonsági és tárolási előírások 

Tárolja az eredeti, zárt konténerben, vagy (ahol lehetséges) az engedélyezett tartályban. Ne tegye ki extrém hőmérsékletnek! A termék 

teljes kezelési és tárolási útmutatója külön, a Biztonsági adatlapon található. 

Kizárólag intézményi felhasználásra!. 

 
Termékkompatibilitás 

A javasolt használati feltételek mellett a Divo LE biztonságosan alkalmazható az élelmiszer- és italiparban általánosan használt 

anyagokra. Amennyiben valamely anyaggal kapcsolatban bizonytalanság merülne fel, a termék további alkalmazása egyedi mérlegelést 

igényel. 
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