Produkt : HYPROCLOR ED
Datumvan Herziening : 16/11/18
Versie : 2.6

Artikelnummer : 06040

HYPROCLOR ED
Geconcentreerde vloeistof uitsluitend voor professioneel gebruik
VOOR REINIGEN EN ONTSMETTEN VAN MELKMACHINES EN
MELKTANKS

BIOCIDE
Werkzame stof(fen) per 100 g product : Natriumhypochloriet, uitgedrukt in actief chloor 5,55g
HOOFDGROEP 1: Ontsmettingsmiddelen en algemene biociden; Productsoort 4: ontsmettingsmiddelen voor
gebruik in de sector voeding en diervoeders
Toelatingsnummer : 12095 N
Andere bijtende stof : natriumhydroxide oplossing 50% : 227,05 g/L

SPECIFICATIE
. Heldere vloeistof, Geel
. Onverdunde pH : Niet beschikbaar
. pH bij 10 g/L : 12,4±0,2
. Dichtheid 20° C : 1,2±0,01 g/cm³
. Vriespunt: -20 °C
OMSCHRIJVING
. Detergent
· Bactericide ontsmetting
· Ontkalkend
· Oxyderend
. Ontvettend
DOSERING
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aard van het preparaat : met water mengbaar concentraat
Wettelijk gebruiksvoorschrift :
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën en gisten in
melkwinningsapparatuur op de boerderij.
Gebruiksaanwijzing :
AUTOMATISCH GEBRUIK : machines met of zonder programmatuur.
1/ Na het melken, het materiaal spoelen met koud water met drinkwaterkwaliteit.
2/ Een oplossing laten circuleren : van minimaal 5 g/L HYPROCLOR ED met een
temperatuur van ongeveer 60°C gedurende 5 - 10 minuten. Advies begintemperatuur : +/70°C; Eindtemperatuur : minimaal 40-45°C.
3/ Spoelen met koud water met drinkwaterkwaliteit.
MANUEEL gebruik : laten inwerken.
1/ Na het melken, het materiaal spoelen met koud, zuiver water.
2/ Een HYPROCLOR ED oplossing bereiden van minimaal 5 g/L in water van 50°C.
3/ Na het afwassen nog tenminste 5 minuten laten inwerken.
4/ Spoelen met koud water met drinkwaterkwaliteit.
Op een koele, donkere en goed ontluchtte plaats bewaren.

CONTROLE VAN DE OPLOSSING
Monstername : 50ml
voorbehandeling: Een snufje natriumthiosulfaat
Indicator : Methyloranje
Reagantia: HCl N/2
Titratiefactor : f = 0,39±0,01
Concentratie in % = Buretval * f
Concentratie in g/l = Buretval * f * 10
VERPAKKING
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Jerrycan 0,5l Wit 0,6kg
Jerrycan 10l Geel 12kg
Jerrycan 22l Geel 25kg
Jerrycan 30l Geel 35kg
Vaatje 60l Geel 70kg
Vat 120l Donkerblauw 140kg
Vat 220l Donkerblauw 230kg
Wegwerp container 1000l Wit en ondoorschijnend 1200kg
Het product gebruiken binnen 12 maanden na productiedatum.
Opslaan in een propere, koele en goed verluchte ruimte en weg van warmte-bronnen en
intens licht.
VEILIGHEID
Raadpleeg het veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET : http://www.kersia-group.com
Dit product is conform met de wetgeving betreffende reinigingsmiddelen voor
oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen, producten en dranken
voor de voeding van mensen en dieren.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor wat de ontsmettingsmiddelen betreft, zijn de volgende testen uitgevoerd, in
overeenkomst met de van kracht zijnde normen
De gegevens en voorschriften in deze productomschrijving hebben een informatief
karakter; zij berusten op uitgebreide proefnemingen. Mede omdat door de aard van deze
producten talloze toepassingen mogelijk zijn, met specifieke eisen, die voor elk bedrijf
weer anders kunnen zijn, wordt uitdrukkelijk door ons elke aansprakelijkheid voor schade
wegens niet - of minder goed - functioneren van deze producten uitgesloten. Het is aan te
bevelen om bij speciale toepassingen vooraf steeds enige praktijkproeven te nemen,
waarbij wij gaarne van advies zullen dienen.
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