
Melžimo įrangai

FT 21106 - 230915

Naudojimas
ACIDIA naudojama 0,5 % karštame tirpale (50-80 °C) arba 
1%
šaltame. Koncentracija parenkama atsižvelgiant į dirvos 
paskirtį, valymo būdą ir naudojamą įrangą.
1)Iš pradžių praskalauti su švariu šaltu ar karštu vandeniu.
2)Paruošti 0,5 % tirpalą (50 g į 10 litrų 60 °C vandens).
3)Maišyti arba mirkyti 5–7 min.
4)Praskalauti su švariu šaltu vandeniu.
Naudojant melžimo robotams su verdančio vandens gene-
ratoriumi žr. gamintojo instrukciją.

Atsargumo
Sudėtis: 016-020-00-8 SIEROS RŪGŠTIS. 015-011-00-6
FOSFORO RŪGŠTIS. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia 
akis. P102 Saugoti nuo vaikų. P260 neįkvėpti dulkių, garų. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius 
drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P301 
+ P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI 
vėmimo. P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba
plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus 
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. P305 + P351 + 
P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti
vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 Nedel-
siant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACI-
JOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. 
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus.

Talpa 24 kg
Statinė 72 kg 

Pakuotė

ACIDIA

Privalumai

Sudėtis

Savybės

Stiprių rūgščių ir surfaktantų mišinys. 
Fosforo rūgšties nuo 2,5 iki 10 %. 
Sieros rūgšties nuo 10 iki 25 %.
Kompleksadariai.

Produkto forma : ....................................    bespalvis skystis
Tankis 20 °C : ...........................................        1,20 ± 0,02 
pH : ..........................................................               1
Užšalimo taškas : .....................................           - 5 °C

Rūgštinė pramoninio valymo priemonė (pH<2).
Atitinka 2013.12.19 d. įstatymo dėl medžiagų, skirtų sąlyčiui 
su žmonių ir gyvūnų maistu / pašaru, maistinėmis 
medžiagomis ir gėrimais, valymo produktų. Atitinka 2008 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 967/2008, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo.

•Neputojantis rūgštinis valiklis.
•Aktyvus esant mažoms dozėms.
•Patvirtintas naudojimui su maisto produktais.
•Greitai pašalina pieno likučius ir pieno akmenį.
•Neputojantis rūgštinis valiklis.
•Produktas tinka naudoti melžimo robotuose su
verdančio vandens generatoriumi.

Melžimo įrangos ir sistemų nukalkintojas.

HIGIENA

Šiame lapelyje pateikta informacija skirta klientų patogumui. Mūsų produktai gali būti naudojami įvairioms paskirtims ir įvairiais būdas, todėl prašome 
klientų visus produktus naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.

CTH 128, avenue Château Fleury - 26100 ROMANS sur ISÈRE - FRANCE       (0033) 4 75 70 71 72
www.cth.fr

Paskirtis
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