ROKO® PROFESSIONAL SOLVAREN FOAM THERMO
OPIS

SOLVAREN
FOAM
THERMO
jest
wysokopiennym,
wysokoalkalicznym płynem myjącym przeznaczonym do użytku
profesjonalnego
we
wszystkich
zakładach
przetwórstwa
spożywczego oraz miejscach hodowli zwierzęcej. Jest dedykowany
do pianowego oraz inżektorowego mycia i gruntowanego
czyszczenia powierzchni otwartych pokrytych spiekami, smółką i
nagarami.
•
•
•
•
•

SKŁAD

WYMAGANIA
TECHNICZNE

Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia organiczne
Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną,
zwartą i łatwospłukiwalną pianę
Zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące
Zawiera inhibitory korozji

wodorotlenek sodu, fosfoniany, niejonowe związki powierzchniowoczynne
Wygląd……………………... transparentny lub opalizujący płyn
pH ................................................................................... min. 11,0
Gęstość w 20ºC, g/cm3............................................ 1,410 ± 0,050

ZASTOSOWANIE

Zakres zastosowania: Preparat może być stosowany na wszystkich
systemach i urządzeniach do mycia pianowego oraz inżektorowego
dozowania preparatu chemicznego. Stosuje się zwykle roztwory o
stężeniu od 2,0 do 6,0 % w zależności od stopnia zabrudzenia i
rodzaju mytych powierzchni.

SPOSÓB

STĘŻENIE
[%]

MYCIE
3,0 - 6,0
PIANOWE
MYCIE
2,0 – 5,0
INŻEKTOROWE

TEMPERATURA

Czas
kontaktu

30-90oC

5-15 min

40-90oC

5-30 min

MYCIE
RĘCZNE

2,0 – 5,0

30-60oC

5-30 min

Obiekty i urządzenia poddane działaniu produktem mogą być oddane
do użytkowania bezpośrednio po spłukaniu wodą zdatną do picia.
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. Czas wentylacji po stosowaniu preparatu 10-15
minut. Nie wdychać par i mgły produktu.
Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności
wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie
charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

