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Spartan do Brasil

UH ACID CLEANER
Desincrustante Ácido

Limpeza e
Higienização
de Indústrias
A limentícias

Propriedades:
UH ACID CLEANER é um limpador desincrustante super concentrado ideal
para limpeza em laticínios, indústrias de bebidas e indústrias alimentícias
em geral. Formulado com a combinação de ácidos inorgânicos e
inibidores de corrosão, elimina resíduos de sais minerais derivados do
leite, cerveja e sucos como: cálcio e pedras-de-cerveja. Removendo as
incrustações e evitando ataque aos metais do sistema e realçando o
brilho do aço inox. UH ACID CLEANER é indicado para limpeza por
circulação (Sistema CIP) de pasteurizadores, maquina de lavar
automática, concentrador, evaporadores. Também pode ser usado por
imersão (Sistema COP) em limpeza de utensílios, equipamentos de aço
inox, etc. Obs.: Caso deseje uma limpeza COP com espuma, adicionar o
aditivo FOAM ADDITIVE.
Instruções de uso:
Limpeza por circulação (CIP): Após a etapa do processo de limpeza
alcalina, utilizada para remoção das sujidades orgânicas, circular com
dreno aberto para completa eliminação dos resíduos. Utilizar UH ACID
CLEANER na diluição de 0,5% (1:200) a 2% (1:50) e circular por 20 a 30
minutos na temperatura de 70 a 80°C. Drenar e enxaguar circulando com
água limpa. Limpeza por Imersão (COP): Utilizar UH ACID CLEANAR em
tanques de imersão na diluição de 0,5% (1:200) a 2% (1:50). Drenar e
enxaguar com água limpa.
Dados Técnicos:
Aparência:
Cor:
Odor:
pH:
Peso específico:
Viscosidade:
Teor de ativos:

Líquido Transparente
Incolor a Amarelado
Característico
0,0 - 2,0
1,270 - 1,340 g/cm³
NA
29,0 - 32,0%

Registro do
Ministério da Saúde:

Produto registrado na ANVISA/MS
sob n° 3.0018.0165

Garantia:
Produção moderna e rigoroso controle de laborátorio asseguram
qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos os produtos
manufaturados pela Spartan do Brasil são garantidos para a total
satisfação do usuário.
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