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alcalit® 224, 35kg _______________________________________________
Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για CIP
• Ισχυρό καθαριστικό προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό οργανικών ρύπων 
• Κατάλληλο για CIP δεξαμενών, σωληνώσεων, παστεριωτήρων, γεμιστικών

μηχανών
• Περιέχει οργανοφωσφορικές ενώσεις και είναι κατάλληλο για χρήση με σκληρό 

νερό
• Ο έλεγχος της συγκέντρωσης γίνεται με μέτρηση της  αγωγιμότητας
• Δεν προσβάλει το ανοξείδωτο, τον σίδηρο ,πλαστικά και εμαγιέ. Δεν είναι 

συμβατό με αλουμίνιο και τα κράματά του
• Εγκεκριμένο από Γ.Χ.Κ

neodes® 717, 30kg ______________________________________________
Όξινο προϊόν για CIP ζυθοποιϊας
• Όξινο καθαριστικό για απομάκρυνση ρητινών και αλάτων  
• Κατάλληλο για καθαρισμό δεξαμενών ζύμωσης αποθήκευσης, σωλήνων, 

γεμιστικών μηχανών, παστεριωτήρων
• Κατάλληλο για καθαρισμό σε ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα
• Ό έλεγχος της συγκέντρωσης γίνεται με μέτρηση της αγωγιμότητας
• Εγκεκριμένο από Γ.Χ.Κ

septoforte® OXY 50, 25kg __________________________________________
Απολυμαντικό για CIP
• Ισχυρό απολυμαντικό σε κρύο νερό
• Σταθεροποιημένο μίγμα υπεροξικού οξέος και υπεροξειδίου του υδρογόνου
• Δραστικό έναντι όλων των μικροοργανισμών συμπεριλαμβανομένων σπορίων 

και ιών
• Μπορεί να εφαρμοσθεί σε ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα
• Εγκεκριμένο από ΕΟΦ

alcades® 251, 25kg ____________________________________________
Αλκαλικό καθαριστικό με υποχλωριώδες νάτριο
• Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό και την υγιεινή σωληνώσεων γεμιστικών

μηχανών
• Περιέχει υποχλωριώδες νάτριο >35% δηλ. περιέχει >350 ppm ενεργό χλώριο
• Δεν προσβάλει ανοξείδωτα, πλαστικά εμαγιέ και σίδηρο
• Ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό των post mix (βαρέλια μπύρας)
• Εγκεκριμένο από Γ.Χ.Κ.

septoforte® 20, 25kg ____________________________________________
Αλκαλικό καθαριστικό υψηλού αφρισμού με απολυμαντική δράση 
• Καθαρισμός & απολύμανση επιφανειών μηχανημάτων εξωτερικά δαπέδων
• Περιέχει οργανοφωσφορικές ενώσεις επομένως είναι κατάλληλο για χρήση με 

σκληρό νερό
• Περιέχει υποχλωριώδες νάτριο >35% δηλ. περιέχει >350 ppm ενεργό  χλώριο
• Χρησιμοποιείται με τη μέθοδο αφρισμού
• Αλκαλικό προϊόν απομακρύνει και απενεργοποιεί οργανικά κατάλοιπα 
• Εγκεκριμένο από ΕΟΦ


