Powerfoam
Vysoce účinný alkalický pěnový čisticí prostředek

Popis
Powerfoam je alkalický pěnový prostředek určený na periodické čištění
a čištění silně znečištěných povrchů v potravinářském, nápojovém
a mlékárenském průmyslu.

VF4

Klíčové vlastnosti
Powerfoam obsahuje alkálie, organické sekvestrační látky a silně pěnivé
povrchově aktivní látky.
Powerfoam účinně odstraňuje napečené nečistoty včetně rostlinných
a živočišných tuků, škrobů a bílkovin. Doporučuje se na denní čištění smažících
pánví, fritéz, pecí nebo udíren. Může se použít i na čištění silně znečištěných
podlah, dopravníků a dalších zařízení.
Powerfoam lze aplikovat různými napěňovacími zařízeními.

Výhody
•
•
•
•

Vysoce účinný čisticí prostředek
Proniká i do silně napálených nečistot
Je vhodný také na čištění ponorem v lázni
Snadno se oplachuje

Návod k použití
Powerfoam se používá v koncentraci 3 – 10% obj. v závislosti na druhu
a stupni znečištění.
Optimální použití a dávkování stanoví na místě odborný poradce Diversey.

Technické údaje
Vzhled
čirá, nažloutlá kapalina
Relativní hustota při 20°C
1,26
pH (1 % roztok při 20°C)
12,7
CHSK
344 gO2/kg
Obsah dusíku (N)
5,1 g/kg
Obsah fosforu (P)
0,8 g/kg
Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat
za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování
Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty. Další údaje
jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici
na stránkách www.johnsondiversey.cz/apps/msds.

Kompatibilita prostředku
Powerfoam lze aplikovat při dodržení návodu k použití na nerezovou ocel, která
se běžně vyskytuje v potravinářském průmyslu. Nelze použít na lehké kovy,
např. hliník a galvanizované kovy. Po provedeném čištění je vždy třeba
důkladně opláchnout povrch vodou (nejpozději do 1 hodiny.
Diverclean™

Powerfoam
Testovací metoda
Chemikálie:
Postup:
Výpočet:

0,1N kyselina sírová nebo chlorovodíková
indikátor – fenolftalein
Přidejte 2 – 3 kapky indikátoru do 10 ml aplikačního roztoku. Titrujte
kyselinou do odbarvení.
% hmotn. Powerfoam = spotřeba (ml) x 0,18
% objem. Powerfoam = spotřeba (ml) x 0,14
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