
AG308
Descriere
Pentru curățarea echipamentului de muls, conceput special pentru tratamente cu 
detergent acid la cald. De asemenea poate fi folosit pentru utilizarea periodică în 
vederea prevenirii și îndepărtării depunerilor de piatră de lapte sau piatra de apa în 
instalații curățate în mod normal prin circularea de soluții caustice.
Deosan Acidophy este un lichid limpede, incolor, fără miros, care conține un acid 
puternic, amestecat pentru a asigura eliberarea constantă a componentelor acide 
pe parcursul perioadei de spălare.
Deși este pe bază de acizi puternici, Deosan Acidophy este formulat pentru a 
furniza o soluție de curățare echilibrată, pentru îndepărtarea reziduurilor de lapte, a 
depunerilor de piatra de lapte precum și a pietrei de apa. Are avantajul de a fi lichid 
și astfel este ușor de manevrat și imediat solubil în apă, formând o soluție limpede, 
stabilă.

Proprietăţi de bază
• Formulă convenabilă pe bază de acid.
• Eficace împotriva depunerilor de piatră din lapte și a pietrei de apa.

Instrucţiuni de utilizare
Curățarea instalațiilor de muls, conceput special pentru tratament cu detergent acid 
la cald.
Deosan Acidophy trebuie pregătit ca soluție de amestec într-un recipient de plastic 
prin adăugarea soluției concentrate în raportul de 400ml pe unitatea de muls la 18,2 
litri de apă.
Adăugați 1,1 litri de soluție de amestec în recipientul de acid al instalației, la fiecare 
spălare. Porniți ciclul de spălare al instalației.
Întreaga soluție trebuie extrasă în aproximativ 3 minute, restul ciclului fiind 
reprezentat de clătire.
Circuitul de alimentare cu acid trebuie să fie menținut curat în orice moment 
deoarece acest lucru poate duce la reducerea ratei de absorbție a Deosan 
Acidophy.
Temperatura apei de spălare trebuie verificată regulat, asigurându-se că 
temperatura apei de spălare atinge cel puțin 60°C și că temperatura apei evacuate 
este de cel puțin 55°C.
Cu toate că Deosan Acidophy este formulat pentru a reduce rata de depuneri de 
piatra, poate fi necesară o tratare ocazională pentru îndepărtarea proteinelor.
Deosan Acidophy trebuie utilizat în acest scop la o concentrație de 25ml/l.
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Activităţile de prevenire şi îndepărtare a depunerilor de piatră din lapte/calcar 
pentru instalaţiile de muls concepute pentru curăţarea prin circulare
Astfel de activități trebuie făcute după spălarea zilnică normală cu apă fierbinte și 
clătirea finală, pentru a îndepărta toată murdăria cauzată de lapte și a lăsa orice 
depunere de piatră din lapte sau apa expusă pentru tratament.
Deosan Acidophy trebuie diluat în apă rece sau caldă, după cum urmează.
• Pentru activitatea de prevenire a depunerilor de piatră din lapte sau apa 

(efectuată cel puțin lunar) utilizați un raport de 9ml/litru de apă.
• Pentru activitatea de îndepărtare a depunerilor de piatră din lapte si piatra de 

apa, utilizați un raport de 25ml/litru de apă. Raportul poate fi mărit în funcție de 
gravitatea depunerilor de piatră din lapte sau de apa până la maximum 50ml/litru 
de apă.

Pentru ambele activități circulați soluția timp de 10 minute înainte de a o elimina. 
Clătiți cu atenție cu apă curată rece pentru a îndepărta toate urmele de acid.

Informaţii despre manevrare şi depozitare în siguranţă
Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Avertismente şi precauţii
Deosan Acidophy este clasificat ca produs „Coroziv - cauzează arsuri grave” în 
privința evaluării riscului conform Regulamentelor privind controlul substanțelor 
periculoase pentru sănătate (COSHH) (1999) și conține o substanță cu OES 
(standard de expunere ocupațională)/MEL (limită maximă de expunere) publicată în 
documentul HSE EH40.
Deosan Acidophy este complet stabil în condiții normale atât sub formă de soluție 
concentrată cât și sub formă de soluție diluată. A se păstra produsul concentrat în 
poziție verticală, în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme. Soluția 
diluată trebuie păstrată acoperită și etichetată în mod clar.
A nu se depozita în contact cu aluminiu, cositor, zinc sau alama. 
A se păstra departe de agenți care eliberează clor și hipoclorit de sodiu. 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Deosan Acidophy are un termen de valabilitate de 2 ani de la data fabricației.
Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se regăsesc 
în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat.

Dimensiuni disponibile ambalaj
Contactați reprezentantul dvs. local cu privire la ambalajele disponibile.
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