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Lúgos kémhatású, habzásmentes CIP tisztítószer 

 
Termékleírás 

A Divoflow NTC egy kemény víz mellett is alkalmazható, habzásmentes, folyékony, 

lúgos kémhatású mosogatószer, mely élelmiszeripari területeken széles körben 

alkalmazható. 

A Divoflow NTC alacsony habzásának köszönhetően CIP és szórófejes tisztítási 

rendszerekben iegyaránt használható. 

 
Legfontosabb tulajdonságok 

• A Divoflow NTC igen hatékonyan alkalmazható a HTST-k és párologtatók 

egyfázisú helyreállító tisztításában, kemény víz és magas mennyiségben jelen 

lévő fehérje és kálcium szennyeződés mellett is. 

• A Divoflow NTC kínálja a legalacsonyabb használati költségeket az erősen 

szennyezett hőkezelt felületek tisztításában. 

• A Divoflow NTC igyen hatékony a szerves és szervetlen szennyeződések igen 

széles körének eltávolításában. 

• A Divoflow NTC fagylaltgyárak HTST és homogenizáló berendezéseinek 

tisztítására is alkalmas. 

• A Divoflow NTC alacsony habzásának köszönhetően magas turbulenciájú 

beren- dezések CIP tisztítására is alkalmas. 

• A Divoflow NTC automata- és ellenőrzött adagolás mellett is alkalmazható. 

 
Előnyök 
• Javítja a tisztítási folyamatok hatékonyságát, ezáltal javítva a ter- 

melékenységet és a minőséget 

• Az alacsony habzás javítja a tisztítás hatékonyságát 

• Kemény víz mellett is alkalmazható, a berendezések vízkőmentesek 

maradnak. 

• Magas turbulenciás körülmények mellett is használható az alacsony 

habzásnak köszönhetően. 

• Vezetőképesség alapján automatikusan adagolható. 

 
Használati útmutató 

A Divoflow NTC -t CIP tisztításnál 0.5 – 4%w/w (0.4 – 3%v/v) hígításban al- 

kalmazzuk, a berendezés típusától és a szennyeződés mértékétől függően 60– 90°C-on 

A Divoflow NTC -t szórófejes, vagy áztatós tisztításnál is alkalmazhatjuk, 0.5–2.0% w/w 

(0.4–1.5%v/v) hígításban. 

A Divoflow NTC -t tisztítás után alaposín öblítsük le az élelmiszerrel érintkező felületekről!. 
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Technikai adatok 

Megjelenés: Clear, pale yellow liquid 

pH (1%-os oldat 20°C-on): 12.4 

Relatív sűrűség 20°C-on: 1.25 

Kémiai oxigén igény (KOI): 140 gO2/kg 

Nitrogén tartalom (N): 9.1 g/kg 

Foszfor tartalom (P): 2.7 g/kg 

Divoflow NTC [% w/w] - Fajlagos vezetőképesség 25°C-on [mS/cm]:  

0.5 - 4.1 

1 - 7.9 

2 - 13.7 

3 - 20.6 

4 - 27.5 

5 - 35 

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

 
Biztonságos kezelés és tárolási információk 

Tárolja az eredeti, bontatlan csomagolásban, vagy (ahol lehetséges) jóváhagyott tartályokban. Kiugró hőmérségletektől távol tartandó. 

Részletes útmutatót a termék kezeléséről és hulladékba helyezéséről a különálló Biztonsági Adatlapon találhat. 

 
Termékkompatibilitás 

A Divoflow NTC előírásszerű használat mellett, minden, az élelmiszeriparban általában előforduló felületen alkalmazható. Abban az 

esetben, ha bizonytalanság merül fel a termékkel kapcsolatban, célszerű a további használat előtt értékelni az egyes anyagokat. 

 
Teszt 

Reagensek: 

0.1 N sósav, vagy kénsav, 

Fenolftalein intikátor 

 
Alkalmazás: 

Adjon 2-3 cseppet a az indikátorból 10 ml tesztoldathoz. Titrálja a savval, amíg színtelenné nem válik. 

 
Számítások: 

% w/w Divoflow NTC = fogyott ml x 0.28 

% v/v Divoflow NTC = fogyott ml x 0.22 
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