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CLEANOX DMS
ALKALISCHE SCHUIMREINIGER VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE

Omschrijving
CLEANOX DMS is een reinigingsproduct voor schuimkanon.
Sterk geconcentreerd alkalisch product speciaal ontwikkeld voor de verwijdering van vetten, eiwit, lichte kalk- en zoutachtige
vervuilingen in levensmiddelen verwerkende bedrijven.
Ook beschikbaar in schuimarme samenstelling: BIO-DET.

Gebruiksaanwijzing
Grof vuil verwijderen en/of voorspoelen met zuiver water.
Dosering 2 tot 5 %.
Laten inwerken gedurende +/- 10 minuten.
Spoelen onder druk vanaf 35 Bar.

Eigenschappen - voordelen
Voor vleeswaren, vis, zuivel en drankenindustrie.
CLEANOX DMS werd speciaal ontwikkeld voor gebruik met schuimsystemen.

CLEANOX DMS bevat een sterk schuimend, anionisch tenside met hoge stabiliteit in alcalische matrixen. Bij toepassing (met o.a.
schuimkanon), wordt een hechte dikke en stabiele schuimlaag gevormd. Hierdoor wordt de contacttijd alcali-vervuiling verlengd en
worden ook de losgeweekte vuildeeltjes opgenomen in de schuimlaag.

CLEANOX DMS bevat speciale complexvormers, die zorgen voor een efficiënte verwijdering van o.m. licht kalk- en zoutachtige
vervuilingen. Na reiniging zal de behandelde apparatuur een extra glimmend uiterlijk hebben.

CLEANOX DMS bevat metaalbeschermende componenten en kan daarom op alle oppervlakken worden toegepast: roestvrij staal,
koper, messing, zink, aluminium, pyrex, kunststoffen, enz…

CLEANOX DMS is sterk alcalisch helder, niet brandbaar en onbeperkt houdbaar. Het is bovendien in alle verhoudingen mengbaar
met water.

CLEANOX DMS beantwoord aan FLT Quality Standards in exploitaties waar HACCP en GMP geïmplementeerd zijn als onderdeel
van het kwaliteit en hygiëne management systeem ISO 9001 en ISO 21469

Fysische eigenschappen
Uitzicht : bruine vloeistof – sterk schuimend
Soortelijk gewicht bij 20°C: 1.09 kg/lt
Ph bij 1 %: 11.7
Mengbaarheid met water: 100 % in alle omstandigheden
Vriespunt: - 10°C
Kookpunt: 100°C

Aanbevelingen
Biodegradatie groter dan 90%, zonder zuren, solventvrij, geschikt voor de voedingsnijverheid.
FDA 21 CFR 178.3570 / 178.3620  ■  FDA – A  ■  FARMACOPEE  ■  HACCP  ■  GMP  ■  KOSHER  ■  HALAL 
ISO 9001 / ISO 21469  ■  FLT QUALITY STANDARD 
Een uitgebreide veiligheidsfiche is op aanvraag beschikbaar.

Verpakking
Jerrycan 25 KG
Vat 240 KG
Multibox 1000 KG

De bovenstaande informatie is ter goeder trouw en in gemiddelde waarden aangegeven maar kan in geen enkel geval, hoedanig ook, onze
verantwoordelijkheid insluiten voor alle schade, beschadiging, of andere gevolgen veroorzaakt door de verkoop, vervoer, aflevering, opslag en gebruik
van onze producten.
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