Hypofoam

Chlorovaný p nový isticí prost edek

Použití:

Hypofoam je alkalický isticí prost edek s obsahem dezinfek ní složky
na bázi aktivního chlóru, ur ený pro p nové išt ní. Díky nové kombinaci
speciálních povrchov aktivních látek (tenzid ) vykazuje Hypofoam
výbornou stabilitu p ny i chlórové složky. Hypofoam dob e proniká
i do silných organických, zejména tukových a bílkovinných ne istot
a usazenin, uvol uje je z povrch a rozpouští je. Hypofoam se výborn
osv d uje p i odstra ování tuk , krve a ostatních organických ne istot
v provozech pro zpracování masa a dr beže, na jatkách, v konzervárnách,
mlékárnách, výrobnách mražených smetanových krém , ale i v pivovarství
a v nápojovém pr myslu.
Hypofoam je snadno a bezezbytku oplachovatelný.

Fyzikáln -chemické vlastnosti:

pH (1% roztok): 11,8 – 12,6
Hustota (20oC): cca 1,17 g/cm3
Vzhled: irá, nažloutlá kapalina
CHSK: 65 g O2/kg

Složení:

hydroxid sodný 5-<15%, chlornan sodný <5%, neionické tenzidy <5%,
mýdlo <5%, polyakryláty <5%, fosfonáty <5%

Bezpe nost práce:

Žíravý. R35: Zp sobuje t žká poleptání. R31: Uvol uje toxický plyn p i
styku s kyselinami. S26: P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te
vodou a vyhledejte léka skou pomoc. S28: P i styku s k ží okamžit omyjte
velkým množstvím vody. S45: V p ípad úrazu, nebo necítíte-li se dob e,
okamžit vyhledejte léka skou pomoc (p edložte etiketu). S36/37/39:
Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle
nebo obli ejový štít.
Pozor! Nepoužívejte spole n s jinými výrobky. M že uvol ovat
nebezpe né plyny (chlor).

Vliv na povrchy a konstruk ní materiály:

P i dodržení návodu k použití m že být Hypofoam bez nebezpe í použit
na povrchy z oceli, nerezové oceli, skla, keramiky a ostatní povrchy odolné
v i alkáliím. U povrch z lehkých kov , hliníku a galvanizovaných povrch
je t eba p edem prov it jejich odolnost.
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Hypofoam
Návod k použití:

Hypofoam se používá v koncentraci 2 - 10% pomocí vhodného nap ovacího za ízení. Ve výjime ných
p ípadech m že být koncentrace zvýšena. Hypofoam se nanáší ve form stabilní p ny na išt né povrchy,
ponechá se 10 - 15 minut p sobit a po opadnutí p ny se ihned d kladn opláchne vodou tak, aby rozpušt né
ne istoty již nezasychaly. Na zajišt ní baktericidní a fungicidní ú innosti je t eba použít 5 – 10% koncentraci
a dobu expozice zvýšit na 15 – 30 minut. Virucidn p sobí 10% roztok za 1 hodinu. Hypofoam je vhodný pro
aplikaci za ízením Scan Foam i za ízeními na principu tlakové nádoby (Divojet). Optimální použití a dávkování
stanoví na míst odborný poradce JohnsonDiversey.

Skladování:

Skladujte v p vodních obalech odd len od silných kyselin mimo extrémní teploty

Balení:

Kanystr, sud, kontejner.

Stanovení aplika ní koncentrace:

10 ml vzorku aplika ního roztoku se odpipetuje do titra ní ba ky, p idá se 10 ml 0,1N odm rného roztoku
thiosíranu sodného a 3 kapky roztoku indikátoru fenolftaleinu. Titruje se 0,1N odm rným roztokem kyseliny
do odbarvení.
Spot eba kyseliny (ml) x 0,51 = aplika ní koncentrace Hypofoam (%).
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