
Алкален почистващ препарат
SuperClean
SuperClean е формула, успешно използвана в продължение на много години и
тествана за съвместимост с оборудването на DeLaval. Базиран на хлор
почистващ препарат за оборудване за доене и охлаждане, който премахва
млечните мазнини и протеини. Една ефективна рутинна процедура за
почистване ще допринесе за първокласно качество на млякото и ще намали
риска от развитие на бактерии в доилната инсталация.

Създаден с висока алкалност за отстраняване на млечни мазнини за 
намаляване на минералните отлагания
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wwww.delaval.bg

Съдържа допълнително хлор за ефективно отстраняване на протеинови отлагания

Идеален за рутинно почистване с доминираща алкална среда в условия на мека до 
средна твърдост на водата или алтернативно почистване в условия на твърда вода

http://wwww.delaval.com


SuperClean

Алкален почистващ препарат
SuperClean
Течен хлориран алкален почистващ препарат за оборудване за
доене и охлаждане, съставен с допълнително количество хлор за
ефективно отстраняване на протеини. Редувайте с киселинен
препарат на DeLaval, честота в зависимост от твърдостта на
водата. За съвет се свържете със сервизния техник на DeLaval
във Вашия район.

Препоръка за дозиране

Инструкции за употреба

Условия за съхранение

Външен вид Бистра, леко жълта течност

Относителна плътност (20°C) 1.18 гр/мл ± 0.01

Основен състав Натриев хипохлорит, натриев хидроксид

pH (1% разтвор) 12.20 ± 0.5
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За поръчки - www.delaval.bg или на посочените телефони:

Северозападна България:
гр. Монтана: 0887 705 944

Североизточна България:
гр. Русе: 0887 705 488

Южна България:
гр. Стара Загора: 0887 705 181

Югозападна България:
гр. София: 0884 662 072

Северна Централна България:
гр. Долни Дъбник: 0888 738 293

Не замразявайте продукта. Ако продукта е замразен, размразете го при стайна 
температура и разклатете, за да възстановите състава. Пазете от пряка слънчева 
светлина и високи температури. Дръжте далеч от деца.

След издояване изпразнете доилната инсталация от всички остатъчни следи от 
мляко. Изплакнете с топла вода ( 40 - 45°C). Циркулирайте разтвора 7 - 10 минути. 
Винаги поддъ ржайте температурата на водата над 40°C. Проверете к лъстера и 
изхвърлете разтвора след почистване. Изплакнете инсталация та с пит ейна студена 
вода. Оставете инсталацията да изсъхне.

Дозирайте 5 мл / 10 л вода. Редувайте с киселинен препарат на DeLaval oт веднъж 
седмично до всяко следващо почистване в зависимост от твърдостта на водата. 
Обмислете използването на биоциден CIP разтвор, ако е необходимо.




