Гігієна в харчовій промисловості.
промисловостіHigiena w Przemyśle
rolno-spożywczym

CІР 1273

Речовина лужна , для харчової промисловості.
Надзвичайно сильної очисної дії.

1.

Властивості :

CІР 1273 рідкий сильно лужний препарат з легким піноутворенням. Має надзвичайно сильну очисну
дію. Використовується для очистки від органічних забруднень і очистки обладнання в харчовій
промисловості. СІР 1273 використовується в СІР мийках при високі температурі та перед кислотною
мийкою, або при холодній СІР мийці .

2.

Спосіб використання:

Концентрація препарату вибирається в залежності від ступені забрудненості обладнання , методів
очистки:
Назва обладнання
Метод
Концентрація %
Температура
Час хв
Пастеризатор,
СІР
2-4
70 - 90
20 - 40
концентратор
Стерелізатор
СІР
2-4
140
20 – 40
Танки, системи
СІР
1
50 – 80
15
СІР 1273 використовується при переробці м’яса, молока, при виробництві сиру, напоїв.
Після використання СІР 1273 обладнання прополокати питною водою.
Визначення концентрації робочого розчину:
Відібрати пробу робочого розчину:
50мл
Додати кілька крапель барвника:
Фенолфталеїн
Титрувати:
HCL 1 N
Коефіцієнт титрування :
F= 0,1751
Концентрація W% = V х F
Концентрація W г/л = V х F х 10
V – кількість мл HCL, що пішло на титрування робочого розчину.

3.

Характеристика продукта :
Стан:
pH 1%:
Густина:
Зберігання :
Активна складова :
Додаткові дані
(розпорядження (CE) N°648/2004) :

4.

Прозора рідина жовтуватого кольору.
13 +/- 0,5
1,46 +/- 0,02
В далині від світла джерел тепла та холоду.
NaOH, KOH
Менше ніж 5%: речовина не іонна.

Упаковка :

Kaністра 24 kг
Контейнер 1200 кг

5.

Засоби безпеки :

Не використовувати на поверхні пофарбовані на метали легкі ( алюміній, мідь, бронзу, цинк, залізо)
При необхідності, провести пробну мийку на невеликій ділянці поверхні, з потрібною концентрацією
робочого розчину Експозицією 15 – 20 хвилин, з послідуючим змиванням питною водою. По
результатам проби визначитися про можливість використання миючого розчину.
Ніколи не змішувати з кислотними препаратами.
Препарат призначений для промислового використання.
Склад продукту узгоджено в центрі шкідливих речовин Нансі (N°1002) : + 33 (0)3 83 32 36 36,
N° аварійної служби INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59
Паспорт безпеки продукту можна переглянути на сайті : www.hydrachim.com

Для загальної безпеки заборонено зберігати препарат не в оригінальній упаковці, вторинне
використання первинної упаковки заборонено
Powyższe informacje przekazujemy jako orientacyjne i są one wyrazem naszej najlepszej znajomości tematu.
W żadnym przypadku nie angażują naszej odpowiedzialności.
Produkt zgodny z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym procesów i produktów używanych do czyszczenia materiałów i przedmiotów przeznaczonych do możliwego kontaktu z
produktami spożywczymi, produktami i napojami do żywienia człowieka i zwierząt (dekret 73138 z dnia 12.02.1973, z e zmianami 08.09.1999).
Produkt zgodny z rozporządzeniem CE 889/2008, dotyczącym mycia i dezynfekcji instalacji używanej do produktów pochodzenia rolnictwa biologicznego.
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