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alcalit® 224, 35kg    

Agent puternic de curățare alcalin pentru curățare la fața locului (CIP) 
• Agent puternic de curățare adecvat pentru curățarea poluanților organici 
• Potrivit pentru curățarea la fața locului (CIP) a rezervoarelor, țevilor, pasteurizatoarelor, 

mașinilor de umplere 

• Acesta conține compuși organofosforici și este adecvat pentru utilizare cu apă dură 

• Controlul concentrației se efectuează prin măsurarea conductivității 
• Nu atacă oțelul inoxidabil, fierul, plasticul și emailul. Nu este compatibil cu 

aluminiul și cu aliajele sale 

• Aprobat de către Laboratorul General de Stat  

 

neodes® 717, 30kg    

Produs acid pentru curățarea la fața locului (CIP) a Fabricilor de bere 
• Agent de curățare acid pentru îndepărtarea rășinilor și a sărurilor 
• Potrivit pentru curățarea rezervoarelor de depozitare de fermentație, a 

țevilor, a mașinilor de umplere, a pasteurizatoarelor 
• Potrivit pentru curățarea în atmosferă a dioxidului de carbon 

• Controlul concentrației se efectuează prin măsurarea conductivității 
• Aprobat de către Laboratorul General de Stat 

 

septoforte® OXY 50, 25kg    

Dezinfectant pentru curățare la fața locului (CIP) 
• Dezinfectant puternic în apă rece 

• Amestec stabilizat de acid peracetic și peroxid de hidrogen 

• Activ împotriva tuturor microorganismelor, inclusiv a semințelor și a virușilor 
• Se poate aplica într-o atmosferă de dioxid de carbon 

• Aprobat de către Organizația Națională pentru Medicamente 

 
alcades® 251, 25kg    

Agent de curățare alcalină cu hipoclorit de sodiu 
• Folosit pentru curățarea și igienizarea conductelor de umplere 

• Conține hipoclorit de sodiu > 35%, adică conține > 350 ppm clor activ 

• Nu afectează oțelul inoxidabil, plasticul, emailul și fierul 
• Produs special pentru curățarea butoaielor post-mix 

• Aprobat de către Laboratorul General de Stat 

 
septoforte® 20, 25kg    

Detergent alcalin puternic spumant cu acțiune dezinfectantă 
• Curățarea și dezinfectarea suprafețelor, mașinilor (exterior) și a pardoselilor 
• Conține compuși organofosforici, fiind, prin urmare, potrivit pentru utilizarea cu 

apă dură 

• Conține hipoclorit de sodiu > 35%, adică conține > 350 ppm clor activ 

• Se utilizează cu metoda de spumare 

• Produsul alcalin îndepărtează și dezactivează reziduurile organice 

• Aprobat de către Laboratorul General de Stat 


