JohnsonDiversey Spraygrap Liquid
Αλκαλικό Απορρυπαντικό χαµηλού αφρισµού
Περιγραφή
Το Spraygrap Liquid είναι ένα υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για την
οινοβιοµηχανία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε κλειστό κύκλωµα όσο και
σε σύστηµα ψεκασµού.

Βασικές Ιδιότητες / Χαρακτηριστικά
Το Spraygrap Liquid είναι ένα ισχυρό αλκαλικό απορρυπαντικό χαµηλού
αφρισµού σχεδιασµένο αποκλειστικά για την οινοβιοµηχανία. Η δραστικότητά του
δεν επηρεάζεται από την σκληρότητα του νερού χρήσης.
Το Spraygrap Liquid είναι πολύ αποτελεσµατικό στην αποµάκρυνση των
οργανικών αποθέσεων ενώ παράλληλα προλαµβάνει το σχηµατισµό τους
βελτιώνοντας την καθαριστική δράση.
Το Spraygrap Liquid έχει µεγάλο πεδίο εφαρµογής. Χρησιµοποιείται για τον
καθαρισµό µια πληθώρας οινοποιητικού εξοπλισµού όπως : εναλλάκτες
θερµότητας, δεξαµενές, σωληνώσεις, φίλτρα κ.α.

Πλεονεκτήµατα
•

•
•

•

Κατάλληλο για χρήση σε αυτόµατους δοσοµετρητές µε αγωγιµοµετρικό έλεγχο,
εξασφαλίζοντας συστηµατική δοσολογία προϊόντος και εξαιρετικά
αποτελέσµατα.
Έχει εξαιρετική σχέση ποιότητας τιµής
Προλαµβάνει τον σχηµατισµό αλάτων συνεισφέροντας στη βέλτιστη λειτουργία
του
εξοπλισµού ενώ παράλληλα µειώνει τη συχνότητα προληπτικής
συντήρησης και το κόστος που αυτή προϋποθέτει.
Προϊόν πολύ εύκολο στη χρήση

Οδηγίες Χρήσης
Το Spraygrap Liquid χρησιµοποιείται σε διάλυµα περιεκτικότητας 1-20% v/v σε
θερµοκρασία που µπορεί να φθάσει και τους 80oC, ανάλογα µε την εφαρµογή και
τη σκληρότητα του νερού. Μετά τον καθαρισµό οι επιφάνειες πρέπει να
ξεπλένονται πολύ καλά µε άφθονο νερό.

Τεχνικές Πληροφορίες
Εµφάνιση
διαυγές υγρό µε ανοικτό κίτρινο χρώµα
Πυκνότητα στους 20oC
1.49gr/mL
o
pH(διάλυµα 1% στους 20 C
13
COD
16gr O2 /Kg
Περιεκτικότητα σε Άζωτο (Ν) <0,2g/Kg
Περιεκτικότητα σε Φωσφόρο (Ρ) <2,0g/Kg
Τα παραπάνω δεδοµένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας
και δεν πρέπει να λαµβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος

Συνθήκες συντήρησης
∆ιατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς περιέκτες σε χώρο που δεν
εκτίθεται σε ακραίες θερµοκρασίες. Πλήρεις οδηγίες χρήσης και συντήρησης
περιγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας.
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JohnsonDiversey Spraygrap Liquid
Συµβατότητα προϊόντος
Όταν εφαρµόζεται στις συνιστώµενες συνθήκες, το Spraygrap Liquid είναι ασφαλές για χρήση σε
όλους τους τύπους υλικών που βρίσκονται στα οινοποιεία. Πάντοτε ξεπλένετε τις επιφάνειες που
έχουν καθαριστεί µε το Spraygrap Liquid µε άφθονο νερό µέσα σε µία ώρα από την εφαρµογή
του. Σε περίπτωση αβεβαιότητας συνιστάται να ελέγχονται ξεχωριστά τα υλικά πριν από
οποιαδήποτε παρατεταµένη χρήση.
Μέθοδοι ελέγχου
∆ιαθέσιµες εφόσον ζητηθούν
∆ιαθέσιµες συσκευασίες : 29,8 Kg (ή 20L)
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