
TM90 VK71 

 

 
 

Általános kézi tisztítószer 
 
 

Leírás 

A TM90 egy általános célú folyékony mosószer, amelyet kézi tisztításra terveztek az 

élelmiszer-, ital- és tejiparban. 

 
Key properties 

• A TM90 egy enyhén lúgos termék, amely szekvesztránsok, nedvesítőszerek és 

emulgeálószerek optimalizált keverékét tartalmazza. Erőteljes összetétele különösen 

hatékony az állati és növényi alapú zsírok és fehérjék, az ásványi olajok és guminyomok 

eltávolítására a padlókról, a falakról és az összes felületről. Javasoljuk a feldolgozó üzem 

külső tisztításához és a járművek tisztításához is. 

• A TM90 közepesen alacsony habzású termék, amely kézzel, padlótisztító automatával vagy 

alacsony nyomású tisztítóberendezéssel alkalmazható. 

 
Előnyök 

• Erőteljes tisztítószer, hatékony a szennyeződések széles körére 

• Sokoldalú és gazdaságos 

• Használja lágy vagy kemény vízben 

• Nem illatosított termék 

 
Felhasználási javaslat 

A TM90-et 0,2-2% v / v koncentrációban használja, a szennyeződés típusától és 

mértékétől függően.



TM90 VK71 

 

 
 

Műszaki adatok 

Megjelenés:   Tiszta, halványsárga folyadék pH (1% -os oldat 20 ° C-on): 10,7 

Relatív sűrűség (20 ° C):  1,07 

Kémiai oxigénigény (COD): 204,4 gO2 / kg 

Nitrogéntartalom (N):  7 g / kg 

Foszfortartalom (P):  Nincs 

A fenti adatok jellemzőek a normál gyártásra, de nem szabad specifikációnak tekinteni őket. 

 

Biztonságos kezelési és tárolási információk 

Tárolja eredeti zárt tartályokban vagy (ahol alkalmazható) jóváhagyott tároló tartályban, a szélsőséges hőmérsékletektől távol. A termék kezelésére 
és ártalmatlanítására vonatkozó teljes útmutatást külön biztonsági adatlap tartalmazza. 

 

A termékek kompatibilitása 

A TM90 az ajánlott koncentrációban és hőmérsékleten alkalmazva biztonságos a feldolgozott élelmiszeriparban általában előforduló anyagoknál. 
Használat után mindig alaposan öblítse le a felületeket. 

Bizonytalanság esetén célszerű az egyes anyagokat hosszabb használat előtt értékelni. 

 

Teszt módszer 

Reagensek: 

0,1 N sósav vagy kénsav 

Fenolftalein indikátoracid 

Phenolphthalein indicator 

 
Eljárás: 

Adjunk 2-3 csepp indicator oldatot 100 ml vizsgálati oldathoz. Titráljuk a savval színtelen végpontig. 

 

Számítás: 

% v / v TM90 = titer (ml) x 0,37 

% w / v TM90 = titer (ml) x 0,4 

tömeg% TM90 = titer (ml) x 0,4.4 
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