NP Freefoam

Kyselý p nový isticí prost edek bez P a N

Použití:
NP Freefoam je kyselý p nový istící prost edek, který je ur ený pro denní
i periodické išt ní v potraviná ském, nápojá ském a mlékárenském
pr myslu.
NP Freefoam obsahuje sm s organických kyselin, vysoce p nivých
a zvlh ovacích složek. Neobsahuje fosfor ani dusík a tím je šetrn jší
k životnímu prost edí.
NP Freefoam odstra uje vodní kámen a jiné anorganické usazeniny
z výrobních za ízeních. M že se použít na periodické išt ní a odváp ování
vysokoteplotních za ízení, nap . varných kotl ale i na povrchy plni ek,
skladovacích tank , dopravník apod.
NP Freefoam je vhodný pro aplikaci b žnými nap ovacími za ízeními.
Výhody:
• neobsahuje fosfor ani dusík
• ú inn odstra uje usazeniny
• p na prodlužuje kontaktní dobu na svislých površích
• snadno se oplachuje
Návod k použití:
Doporu ená aplika ní koncentrace je 2-10% (objem.) v závislosti na stupni
zne išt ní. Optimální použití a dávkování stanoví na míst odborní poradci
JohnsonDiversey.
Fyzikáln -chemické vlastnosti:
Vzhled: irá, nahn dlá kapalina
Relativní hustota (20oC): cca 1,17
pH (1% roztok, 20°C): 2,5
CHSK: 430 g O2/kg
Bezpe nost práce:
Žíravý. R34: Zp sobuje poleptání. 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 nehody,
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.
Skladování:
Skladujte v p vodních obalech mimo extrémní teploty.
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Vliv na povrchy a konstruk ní materiály:
P i dodržení návodu k použití m že být NP Freefoam bez nebezpe í použit na povrchy, které se b žn
vyskytují v potraviná ském pr myslu, v etn lehkých kov jako je nap . hliník. Ošet ené povrchy je t eba
nejpozd ji do 1 hodiny d kladn opláchnout. P i dlouhodobém použití nebo pochybnostech se doporu uje
p edem vyzkoušet odolnost materiálu.
Stanovení aplika ní koncentrace:
5 ml vzorku aplika ního roztoku se odpipetuje do titra ní ba ky, vzorek se na edí 100 ml vody a p idají se 2-3
kapky roztoku indikátoru fenolftalein. Titruje se 0,1N odm rným roztokem hydroxidu do trvalého r žového
zbarvení.
Spot eba hydroxidu (ml) x 0,3 = aplika ní koncentrace NP Freefoam (% objem.)
Spot eba hydroxidu (ml) x 0,33 = aplika ní koncentrace NP Freefoam (% hmotn.)

JohnsonDiversey eská republika, s. r. o.
K Háj m 1233/2
155 00 Praha 5-Stod lky
Tel.: 296357111
Fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz

