SANO-MOUSSE
A Sano-Mousse egy enzimatikus-biológiai hatású, habalakú tisztítószer az élelmiszer- és italgyártás, valamint a
szállítás és szállodaipar területén való felhasználásra. Sano-Mousse-t használnak a zsírral vagy más szerves
anyagokkal (kivéve az ásványolajat és származékait) szennyezett függőleges falak és nehezen hozzáférhető
helyek tisztítására.
HATÁS:

A Sano-Mousse tisztító hatása az alábbi két fontos tényezőn alapul:
a.) A Sano-Mousse-ban lévő felületaktív anyagok a levegővel
érintkezve stabil és tartós habot képeznek.
b.) A Sanos-Mousse különleges enzimek keverékét tartalmazza,
amely a zsíros/szennyezett felületekre való felhordásnál a
szerves szennyeződések hosszú molekula szénláncait
széttördelik. Ezáltal a szennyeződések könnyen eltávolíthatók.
Zsírok + SANO-MOUSSE =
(nem oldékony vízben)

Zsírsav és glicerin
(mindkettő vízben oldható)

TULAJDONSÁGAI:

biotechnológiai és pórus mély hatás
nem veszélyezteti a szennyvizet, nincsenek káros utóhatásai a
szennyvíztisztító berendezésekre:
• biológiailag 90%ban lebontható
• az öblítővíz bevezethető a zsírfogókba ahol a Prolibac egyidejű
alkalmazása mellett teljes szerves anyag lebontás érhető el.

FONTOSABB JELLEMZŐI:

• halmazállapot
• szín
• viszkozítás
• pH-érték
• sűrűség

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

2%-os Sano-Mousse oldat előállításához a szert 60-65 C-os vízzel
1 : 50 arányban kell keverni. Ezt az oldatot egy közepes nyomású
kompresszorral (68 bar) kell felvinni a kezelendő felületre. Minimum
20 perces behatási idő után a Sano-Mousse hab vízzel leöblíthető,
és lefolyóba vezethető. A lehetséges aeroszol-képződés miatt
nagynyomású
kompresszorok
a
Sano-Mousse-nál
nem
használhatók.

folyékony
világosbarna
gyengén viszkózus
2%-os oldatban kb. pH 8
3
1,00 g/cm
o

CSOMAGOLÁS:

25 literes műanyag kannákban.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS:

Valamennyi Sano-Mousse-ban alkalmazott enzim, az élelmiszeripar
számára elfogadott anyag. (élelmiszerfokozatú)

TÁROLÁS:

A Sano-Mousse-t az eredeti kannában zárva kell tárolni. Nem
o
tárolható 40 C-nál melegebb és 45%-nál magasabb relatív
nedvesség tartalmú helyen, az enzimatikus habképződés
megőrzése érdekében. Az egyszer már kiöntött anyagot tilos az
eredeti kannába visszatölteni!

GARANCIA:

Az eladástól számított 1 év

Szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai információink széles körű vizsgálatokon alapulnak. Tanácsainkat a
legjobb tudásunk szerint adjuk, azonban kötelezettség vállalás nélkül, mivel a termék felhasználásának és
tárolásának körülményeit nem befolyásolhatjuk. A termék szakszerűtlen alkalmazása miatt esetlegesen
bekövetkező károkért felelősséget nem vállalunk. Egyébként a szokásos szállítási és fizetési feltételek
érvényesek.
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