ROKO® PROFESSIONAL AGRO K
OPIS

ROKO AGRO K jest niepiennym, kwasowym płynem myjącoodkamieniającym przeznaczonym do mycia instalacji udojowych oraz
schładzalników na mleko. Dopuszczony jest do mycia powierzchni
kontaktujących się z żywnością i środkami żywienia zwierząt.
Skutecznie zapobiega powstawaniu osadów mineralnych. Preparat
może być stosowany we wszystkich typach urządzeń udojowych.
•
•
•
•
•
•

SKŁAD

WYMAGANIA
TECHNICZNE

Usuwa kamień wodny i kamień mleczny
Zapobiega powstawaniu osadów
Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
Zawiera inhibitory korozji, nie przyspiesza niszczenia
elementów urządzeń
Łatwo wypłukuje się z instalacji
Utrzymując w trakcie mycia niskie pH zapobiega rozwojowi
drobnoustrojów

fosfoniany, niejonowe związki powierzchniowo czynne

Wygląd…………………….................transparentny lub opalizujący płyn
pH…………………………………………………………………..max. 3,0
Gęstość w 20ºC, g/cm3……………………………………..1,163 ± 0,050

ZASTOSOWANIE

Zakres zastosowania:
Produkt przeznaczony jest do stosowania w postaci rozcieńczonej we
wszystkich aplikacjach obiegów zamkniętych, natryskowo, oraz przez
zamaczanie. Stosuje się roztwory o stężeniu od 0,5 do 1,0 % w
zależności od stopnia zakamienienia i rodzaju mytych instalacji.
SPOSÓB

STĘŻENIE [%]

TEMPERATURA

OBIEG

0,5 – 1,0

45 - 60oC

Czas
kontaktu
5-15 min

Obiekty i urządzenia poddane działaniu produktem mogą być oddane
do użytkowania bezpośrednio po spłukaniu wodą zdatną do picia.
Zaleca się stosowanie naprzemienne z preparatem alkalicznym –
ROKO AGRO A
PRODUKT WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
Zgodnie z instrukcją użycia preparat jest bezpieczny dla:
•
•
•

Wszystkich odmian stali kwasoodpornych
Powierzchni ceramicznych i wykładzin organicznych
Tworzyw sztucznych i uszczelnień

Nie stosować na powierzchniach miedzianych i wykonanych z metali
lekkich np. aluminium. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu
preparatu na powierzchnię przy długotrwałym czasie kontaktu, należy
wykonać test w mało widocznym miejscu.
Zalecenia:
W przypadku wylania się płynu na powierzchnię natychmiast zmyć
wodą. Po użyciu umyć ręce. Stosować w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Nie wdychać par i mgły produktu. Przy słabej
wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych. Nie jeść, nie pić i nie
palić podczas stosowania produktu. Czas wentylacji po zastosowaniu
produktu 10-15minut.
Kompletne
informacje
odnośnie
środków
ostrożności
wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie
charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

