
Почистващ киселинен 
препарат Cidmax

• Изключително щадящ към оборудването

• Ефективен във всички видове вода, особено в твърда

• Най-безопасният и най-мощен киселинен препарат

• Икономичен и рентабилен

www.delaval.bg

Cidmax е мощен препарат за отстраняване на котлен камък, 
варовик и други отлагания от минерали в оборудването за доене.



Cidmax

Почистващ киселинен препарат 
Cidmax

Дозировка 50-80 мл на 10 л вода (0,5-0,8% разтвор). Винаги добавяйте препарата към водата, никога 
обратното!

Инструкции за употреба След доене инсталацията се изпразва от останалите млечни отлагания. Изплакнете с 
топла вода (40-45°C). Дозирайте препарата в топла вода (60-85°C). Циркулирайте от 7 до 
10 минути. Уверете се, че температурата остава над 40°C по цялата верига. Проверете 
доилната инсталация и водния поток и изпразнете системата. Изплакнете инсталацията 
със студена питейна вода. Оставете системата да изсъхне.

Условия на съхранение Да се съхранява изправен в добре затворена оригинална опаковка на място без пряка 
слънчева светлина и с температура между 5 и 40°C. Съхранявайте далеч от храна, 
напитки и храна за животни. Съхранявайте на недостъпно за деца място.

Външен вид и физическо 
състояние

Безцветна течност

Плътност 1,175 гр/мл
Състав Фосфор и сярна киселина
pH (1% разтвор) 1,8

Течен киселинен почистващ препарат съставен от фосфор и сярна 
киселина, които осигуряват максимално отстраняване на отлагания, 
като същевременно е нежен към оборудването. 

Cidmax е идеалният продукт за използване при редуващи се процедури 
за почистване и в условия на твърда вода. Ефективната рутина за 
почистване допринася за първокласно качество на млякото и намаля 
риска от развитие на бактерии в доилната инсталация. За съвет се 
свържете със сервизния техник на DeLaval във Вашия район.

За поръчки - www.delaval.bg или на посочените телефони:

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

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
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