Divosan TC 86
Matalavaahtoinen, klooripitoinen, desinfioiva pesuaine kovaan veteen

Kuvaus tuotteesta
Divosan TC86 on vaativien kohteiden matalavaahtoinen, klooripitoinen desinfioiva
pesuaine, jolla on laaja-alainen mikrobeja, sieniä ja hiivaa tappava vaikutus.
Se soveltuu myös kovissa vesissä elintarvike- ja juomateollisuuden kierto- ja
suihkupesuihin sekä astianpesukoneiden sisäpintojen puhdistukseen.
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Ominaisuudet
Divosan TC86:ta voidaan käyttää panimo- ja juomateollisuuden täyttökoneiden,
sokeri- ja mehutankkien, avoimien käymistankkien sekä hiivakäsittely- ja
suodatuslaitteiden pesuun.
Divosan TC86:ta voidaan käyttää yksivaihepesuaineena meijereiden
maidonvastaanotossa, elintarviketeollisuuden pakastimien kiertopesuun sekä
viemäreiden puhdistukseen.
Divosan TC86:n pesu-, liankanto- ja desinfektio-ominaisuudet ovat kiitettävät
kaikissa elintarviketeollisuuden ruisku- ja kiertopesuissa.
Divosan TC86 irrottaa tehokkaasti valkuaista.
Divosan TC86 vaikuttaa laaja-alaisesti mikrobeihin, sieniin ja hiivaan.
Matalavaahtoisuutensa ansiosta Divosan TC 86 soveltuu elintarvike- ja
juomateollisuuden kaikkiin kierto- ja suihkupesuihin.

Edut
• Laaja-alainen mikrobeja, sieniä ja hiivaa tappava vaikutus.
• Poistaa erittäin tehokkaasti orgaanista likaa.
• Kovaan veteen soveltuva koostumus takaa pintojen kalkittomuuden, mikä
parantaa tuotannon tehoa.
• Huuhtoutuu helposti; hillitsee vedenkulutusta.
• Matalavaahtoinen myös kovassa turbulenssissa; helpottaa huuhtomista ja
parantaa pesutehoa.

Käyttöohje
Divosan TC86:ta käytetään kierto- ja suihkupesuihin. Käyttöliuoksen pitoisuudet
vaihtelevat 2–4 painoprosentin (1,6–3,2 til.%) välillä, likatyypin ja määrän
mukaan.
Divosan TC 86 -pitoiset liuokset on pesun jälkeen huuhdeltava huolellisesti
kaikilta elintarvikekosketuspinnoilta.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö
Ominaispaino 20 oC lämpötilassa
pH (1-prosenttinen liuos, 20 ºC)
Kemiallinen hapenkulutus (COD)
Typpipitoisuus (N)
Fosforipitoisuus (P)

kirkas, vaalean kellertävän vihreä neste
1,20
12,5
20 g O2/kg
ei sisällä
2 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää
ohjearvoina.
Divosan™

Divosan TC 86
Koostumus
Fosfonaattia, polyakrylaattia, natriumhypokloriittia
Natriumhydroksidia
Divosan TC 86
[painoprosentti]
0,5
1
2
3
4
5

<5%
5–15 %

Johtokyky 25 °C
[mS/cm]
4,0
7,8
14,9
21,8
28,6
34,4

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen
käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus
Divosan TC 86:ta voidaan pitoisuus- ja lämpösuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti
tavattavilla pinnoilla. Tuote ei sovellu alumiini- tai kuparipinnoille. Pinnat tulee huuhdella huolellisesti pesun
jälkeen (1 tunnin sisällä). Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä suorittaa materiaalien
yhteensopivuuskokeita.

Analyysi
Reagenssit
Menetelmä

Laskut

0,1 N suola- tai rikkihappoliuos
0,1 N Na-tiosulfaatti,
Fenoliftaleiini-indikaattori
10 ml:aan pesuliuosta lisätään 10 ml 0,1 N Na-tiosulfaattia, sekoitetaan
hyvin ja annetaan vaikuttaa 30 sekuntia, minkä jälkeen lisätään 2–3 tippaa
indikaattoria. Titrataan happoliuoksella, kunnes liuos muuttuu punaisesta
värittömäksi.
Divosan TC 86, tilavuusprosentti = kulutus ml x 0,30
Divosan TC 86, painoprosentti = kulutus ml x 0,36

Ympäristötiedot
Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn
ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Mikrobiologiset tiedot
Läpäissyt testit: EN 1276: Pitoisuus 1,5 %, kova vesi (300 ppm CaCO3), likakuormitus 0,3 % (nauta-albumiini),
kontaktiaika 5 min.
EN1650 (Candida albicans): Pitoisuus 1 %, kova vesi (300 ppm CaCO3), likakuormitus 0,3 % (nauta-albumiini),
kontaktiaika 15 min.
EN 13967: Pitoisuus 4 %, kova vesi (300 ppm CaCO3), alhainen likakuormitus (0,03 % nauta-albumiinia),
kontaktiaika 5 min.
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20 l
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