DEE LIME
Vízkő eltávolító
 Speciálisan átható összetevőket tartalmaz, melyek feloldják és eltávolítják a galalitot, vízkövet és rozsdát
a pasztörizáló tartályokról, homogenizáló berendezésekről, tehergépkocsik tartályáról, ciszternákról, és
minden olyan felszerelésről, mely tejüzemekben vagy élelmiszer-előállító üzemekben működik.
 Vízben oldódik, nem hagy nyomokat. Vízzel való leöblítés után, a felület foltmentesen szárad.
 Salétromsavat tartalmaz, mely nem bántja a rozsdamentes acél felületeket.
 Koncentrált – 1 liter Dee Lime-ot 10-től 50 liter vízben kell elkeverni, a vízkő vastagságától és a
berendezés fajtájától függően. A Dee Lime használatához semmiféle eszköz nem szükséges.
 A Dee Lime annyira erős, hogy a rozsdamentes acélon keletkező fekete foltokat is képes eltávolítani.
 Helyesen használva a Dee Lime nem károsítja a fém berendezéseket.

Felhasználás
Savas tisztító, mely salétromsavat és foszforsavat tartalmaz. Berendezések, mosogatógépek és otthoni felhasználásra
egyaránt alkalmas. A vécécsészékről és piszoárokról is eltávolítja a vízkövet. Védi a rozsdamentes acél felületeket.
Gyorsan és hatékonyan távolítja el a galalitot, vízkövet és rozsdát a vaj, sajt és egyéb élelmiszereket előállító
berendezésekről. CIP rendszerekben is használható.

Használati utasítás
Tartálykocsik: Havonta többször, a rendszeres tisztítás során használandó. Oldjon fel 1 liter terméket 30 liter meleg vízben.
Öntse az oldatot a tartályba, majd 20 percig hagyja hatni. Szerelje le a csöveket, összekötő elemeket, csapokat és egyéb
kiegészítőket, majd áztassa 1:30 melegvizes oldatban.
Mosogatógép: Készítsen elő egy oldatot, mely 1 liter Dee Lime-ot és 50 liter tiszta vizet tartalmaz. (Ne keverjen az oldathoz
semmiféle tisztítószert!) Válassza ki a leghosszabb programot, majd indítsa be és hagyja 5 percig menni. Engedje le a vizet
a mosogatógépből és öblítse le tiszta vízzel. Töltse meg a mosogatógépet vízzel és működtesse 2 körön keresztül.
Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép kellőképpen lett kiöblítve.
Az összes élelmiszeripari berendezés melynek felületét vízkő vagy rozsda borítja 55- 65°C oldatba kell 30-60 percig áztatni.
Használat előtt a berendezéseket alaposan el kell öblíteni.
Kismértékű szennyeződés esetén 1:50 vizes oldat elegendő a tisztításhoz. Vastag lerakódás esetén 1:25 vizes oldat
szükséges.
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Fajta: Savas tisztító
Szín: Átlátszó
Illat: Majdnem szagtalan
Súly: ± 1.24 g/cm³

