
F HD Plusfoam VF1 

 

 

Lúgos habtisztító, elszenesedett erős szennyeződések 
eltávolításához 

 
Leírás 

A HD Plusfoam erősen lúgos, alkáli habtisztítószer erősen szennyezett területek napi 

és rendszeres tisztítására az élelmiszer-, ital- és tejiparban. 

 
Fő tulajdonságok 

• A HD Plusfoam nagy koncentrációjú lúgos alkáli és felületaktív összetevőket 

tartalmaz. Ez az összetétel elsősorban az erősen elszenesedett és polimerizált 

szennyeződés lerakódások átitatásában és emulgálásában hatékony. 

• A HD Plusfoam a makacs, ráégett szennyeződések (pl. olajsütők, kemencék és 

füstőlőkamrák) eltávolítására javasolt. Használható még targoncák, 

szállítószalagok és egyéb nehézgépek rendszeres mélytisztítására. 

• A HD Plusfoam sokfajta habosító berendezéssel használható. 

 
Előnyei 

• Rendkívül nagyteljesítményű tisztítószer. 

• Még a legmakacsabb ráégett szennyeződést is átitatja és eltávolítja. 

• Áztató tank tisztítására is használható. 

• Könnyen öblíthető 

 
Használati utasítás 

A HD Plusfoam-ot 3-15 térfogatszázalék koncentrációban lehet használni a 

szennyeződés mértékétől függően. 



F HD Plusfoam VF1 

 

 
 

Technikai adatok 

Megjelenése: Tiszta, barna folyadék  

pH (1%-os oldat 20°C-on): 12.9  

Relatív sűrűség (20°C-on): 1.4 

Kémiai oxigén igény (KOI): 65 gO2/kg 

Nitrogén tartalom (N): <0.1 g/kg  

Foszfor tartalom (P): 0.2 g/kg 

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

 
Biztonságos kezelés és tárolás 

Tároljuk az eredeti lezárt tartályban. Tartsuk távol az extrém hőmérsékleti viszonyoktól. Védjük a fagytól. A termék teljes kezelési és 

tárolási útmutatóját külön, a Termék biztonsági adatlapon találja. 

 
A termelésben használt anyagokkal való kompatibilitás 

A HD Plusfoam, amennyiben a javasolt koncentrációban és hőmérsékleten alkalmazzuk biztonságosan használható az élelmiszeriparban 

általában használt rozsdamentes anyagokhoz. Nem használható könnyűfémekhez pl.: aulminium, horganyzott felületek. Használat után 

(1 órán belül) alaposan öblítsük le. 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 csepp indikátor oldatot 5 ml tesztoldathoz. Titráljuk a saval színtelen színátcsapásig. 

 
Mennyiség: 

HD Plusfoam térfogatszázalék = fogyott oldat (ml) x 0.15 

HD Plusfoam súlyszázalék = fogyott  oldat (ml) x 0.21 
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