Mip C
Описание:

Силно алкален почистващ препарат за приложение
посредством CIP-системи в хранително- вкусовата
промишленост, при всякаква твърдост на водата.

Предимства:

• висока почистваща способност
• активен при всяка твърдост на водата
• съдържа синергична комбинация от химични агенти
контролиращи твърдостта на използваната вода

Свойства
Концентрат

Външен вид:

бистра, слабо жълтеникава течност

Стабилност при
съхранение:

-5 – 40°C

Разтворимост:

при 20°C се смесва с вода във
всяко съотношение

Плътност:

1.38 – 1.44 g/cm³ (at 20 °C)

Съдържание на Р:

0.03 – 0.05 %

Съдържание на N:

0.02 – 0.04 %

Химическа потребност
от кислород (COD):
10 - 30 mg O2/g
Работен разтвор

pH:

12.2 – 12.9
(1 %, 20 °C, дейонизирана вода)

Проводимост:

19.3 mS/cm
(1 %, 20 °C, дейонизирана вода)

Титруване:

9.0 – 9.6 ml *
(50 ml 1 %-ен разтвор; 0.5 n HCI;
фенолфталейн)

Пенообразуваща
способност:

непенлив
подходящ за CIP-системи

*Параметри, обект на входящ контрол
Съвместимост с
материалите :

При описаните по-долу условия на приложение
Mip C е съвместим с :

• Метали

стомана, аустенитни CrNi стомани (качество минимум
DIN 1.4301 = AISI 304)

• Пластмаси

устойчиви на алкалии пластмаси като PE, PP, PTFE, PVC

• Уплътнения

EPDM, NBR, PTFE

Приложение

Mip C е слабо пенлив, алкален, почистващ препарат с
високо съдържание на синергична смес от органични
комплексообразуватели и хелатни агенти, подходящ за
всякакъв вид автоматизирано почистване и за
приложение посредством CIP-системи. Поради високото
съдържание на натриев хидроксид в състава на
препарата, Mip C може да се дозира в количество равно
на две трети от дозировката на обичайните алкални CIP
детергенти. Той е ефикасен при всяка твърдост на
водата и е подходящ за отстраняване на най-често
срещаните замърсявания. Слабата пенообразуваща
способност позволява на Mip C да бъде използван в
машини за миене и за CIP-приложения.
Работните концентрации варират в зависимост от
приложението,
степента
на
замърсяване,
продължителността на въздействие и работните
температури.
В общия случай:
Концентрация: 0,15 – 2,1% Mip C
Температура: на околната среда до 90°С, в зависимост
от приложението

Важни указания!

• Отпадните води, съдържащи химически вещества се
обезвреждат според предписанията на компетентните
местни органи.
• Отпадните води, съдържащи химически вещества се
подават в инсталации за биологично пречистване
само след предварителната им обработка в буферни
резервоари за неутрализация
• При отвеждане на отпадни води, замърсени с
химически вещества, трябва да се обърне специално
внимание на бактериалната токсичност на тези води.
Това важи особено за съдържащите биоциди отпадни
води и за анаеробните пречиствателни станции.
• В случаи на съмнение, моля обърнете се към нашия
търговско-технически консултант.

Контрол
Определяне на концентрацията

• Чрез титруване

Проба за титруване:
Титруващ разтвор:
Индикатор:
Фактор на титруване:

50 ml работен разтвор
0.5 n HCI
фенолфталейн
0.116

Изразходван обем в ml 0.5n HCl x 0.116 = (тегл.)% Mip C
• Чрез измерване на
проводимостта
Система за прилагане

Безопасност

Специфична проводимост на Mip C

За прилагане на Mip C препоръчваме дозиране,
извършвано пропорционално на обема на водния поток,
циклично и контролирано по проводимостта.
За контролирано дозиране на Mip C препоръчваме
използването на диафрагмени помпи P3-Elados-EMP.
За фазово сепариране на разтвора на Mip C препоръчваме
използване на индукционни кондуктометри P3-LMIT 09.
Mip C е обозначен като "Корозивен" (символ "C");
Съдържа разтвор на натриев хидроксид.

Съответните R- и S-фрази са посочени в Информационния лист за безопасност,
изработен в съответствие с изискванията на Европейския регламент REACH. За
обучение на вашите сътрудници на безопасна работа с почистващи и дезинфекциращи
средства препоръчваме нашата концепция за безопасност “Р3-безопасността на първо
място”. Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси по тази тема.

Mip C
Специфична проводимост (20 °С, 0 °d)
Температурен коефициент: a 1.77 % / °С
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Информацията в тази брошура се основава на съвременното ниво на нашите познания и опит и описва свойствата
на Mip C при стандартна професионална употреба на препарата. Данните за свойствата и пригодността на
препарата за определена цел не представляват правно обвързана гаранция. Те не освобождават потребителя от
отговорността за провеждане на собствени изпитвания за пригодността на препарата и от предприемането на
съответните мерки за безопасност, поради множеството параметри, които могат да повлияят на неговата употреба.
Следва да се спазват съществуващите права, свързани с индустриалната собственост.
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