E T Y K I E T A

I N F O R M A C Y J N A

CircoClean AF

I N F O R M A C Y J N A

CircoClean SF

opis produktu

opis produktu

CircoClean AF jest alkalicznym, p∏ynnym Êrodkiem
czyszczàcym i dezynfekujàcym do instalacji udojowych i sch∏adzajàcych mleko. Stworzony do podstawowego czyszczenia w normalnej wodzie.

CircoClean SF jest kwaÊnym, p∏ynnym Êrodkiem
czyszczàcym i dezynfekujàcym do instalacji udojowych i sch∏adzajàcych mleko. Stworzony do podstawowego czyszczenia w normalnej wodzie.

zalety produktu

zalety produktu

✔ dobry czyÊciciel: optymalne dzia∏anie we wszystkich
powszechnie znanych instalacjach udojowych
i sch∏adzajàcych mleko

✔ dobry czyÊciciel: optymalne dzia∏anie we wszystkich
powszechnie znanych instalacjach udojowych
i sch∏adzajàcych mleko

✔ skuteczny: usuwa t∏uszcz i zapobiega tworzeniu si´
nowych osadów

✔ skuteczny: rozpuszcza osady mineralne i zapobiega
tworzeniu si´ nowych osadów

✔ zawiera chlor: rozpuszcza bia∏ko i dezynfekuje
czyszczonà powierzchni´

✔ dzia∏anie dezynfekcyjne: zawiera komponenty dezynfekcyjne

✔ ochrona przed korozjà: przy w∏aÊciwym stosowaniu
dzia∏ajà inhibitory korozji, w celu zabezpieczenia
wierzchniej warstwy ze stali szlachetnej, szk∏a, plastiku, gumy

✔ ochrona przed korozjà: przy w∏aÊciwym stosowaniu
dzia∏ajà inhibitory korozji, w celu zabezpieczenia
wierzchniej warstwy ze stali szlachetnej, szk∏a, plastiku, gumy

atest-nr H˚/04455/01

sposób u˝ycia

E T Y K I E T A

atest-nr H˚/06653/01

Zalegajàce resztki mleka sp∏ukaç letnià wodà do 30°C.
CzyÊciç i dezynfekowaç CircoClean AF.
Wyp∏ukaç pitnà wodà.

sposób u˝ycia

Zalegajàce resztki mleka sp∏ukaç letnià wodà do 30°C.
CzyÊciç CircoClean AF. Wyp∏ukaç pitnà wodà.
Zalecane jest codzienne mycie naprzemienne z
alkalicznym produktem:

Zalecane jest codzienne mycie naprzemienne
z kwaÊnym produktem.

rano alkalicznym CircoClean AF
rano alkalicznym CircoClean AF
wieczorem kwaÊnym CircoClean SF
wieczorem kwaÊnym CircoClean SF

E T Y K I E T A

I N F O R M A C Y J N A

CircoCon SF

E T Y K I E T A

I N F O R M A C Y J N A

CircoPro AF

opis produktu

opis produktu

CircoCon SF jest kwaÊnym, p∏ynnym Êrodkiem czyszczàcym i dezynfekujàcym do instalacji udojowych
i sch∏adzajàcych mleko. Stworzony do podstawowego
czyszczenia, do normalnej i twardej wody.

CircoPro AF jest alkalicznym, p∏ynnym Êrodkiem czyszczàcym i dezynfekujàcym do instalacji udojowych
i sch∏adzajàcych mleko o wysokich wymaganiach.
Stworzony do podstawowego czyszczenia, do normalnej i twardej wody.

zalety produktu
zalety produktu

✔ wybitny czyÊciciel: optymalne dzia∏anie we wszystkich powszechnie znanych instalacjach udojowych
i sch∏adzajàcych mleko

✔ wybitny czyÊciciel: optymalne dzia∏anie we wszystkich powszechnie znanych instalacjach udojowych
i sch∏adzajàcych mleko

✔ silne dzia∏anie: rozpuszcza osady mineralne z kamienia mlecznego i wodnego, jednoczeÊnie zapobiega tworzeniu si´ nowych osadów

✔ silne dzia∏anie: skutecznie usuwa t∏uszcz i zatrzymuje osady mineralne z wody i mleka w roztworze, jednoczeÊnie zapobiega tworzeniu si´ nowych osadów

✔ dzia∏anie dezynfekcyjne: zawiera komponenty dezynfekcyjne

atest-nr H˚/16172/00

sposób u˝ycia

✔ ochrona przed korozjà: przy w∏aÊciwym stosowaniu
dzia∏ajà inhibitory korozji w celu zabezpieczenia
wierzchniej warstwy ze stali szlachetnej, szk∏a, plastiku, gumy. Umo˝liwia to pozyskanie mleka doskona∏ej jakoÊci

Zalegajàce resztki mleka sp∏ukaç letnià wodà do 30°C.
CzyÊciç CircoCon SF. Wyp∏ukaç pitnà wodà.
Zalecane jest codzienne mycie naprzemienne
z alkalicznym produktem.

✔ zawiera chlor: profesjonalnie rozpuszcza bia∏ko
i uporczywe osady proteinowe, jednoczeÊnie zapewnia najlepszà dezynfekcj´

atest-nr H˚/21526/00

sposób u˝ycia

✔ ochrona przed korozjà: przy w∏aÊciwym stosowaniu
dzia∏ajà inhibitory korozji, w celu zabezpieczenia
wierzchniej warstwy ze stali szlachetnej, szk∏a plastiku, gumy

Zalegajàce resztki mleka sp∏ukaç letnià wodà do 30°C.
CzyÊciç i dezynfekowaç CircoPro AF.
Wyp∏ukaç pitnà wodà.
Zalecane jest codzienne mycie naprzemienne
z kwaÊnym produktem.

rano alkalicznym CircoPro AF
rano alkalicznym CircoPro AF
wieczorem kwaÊnym CircoCon SF
wieczorem kwaÊnym CircoCon SF

CircoCon SF

CircoPro AF
wskazówki dotyczàce
stosowania

wskazówki dotyczàce
stosowania

dozowanie: 0,42 % obj. = 42 ml/10 l
temperatura: 40 – 60°C

temperatura: 40 – 60°C

czas: 10 – 20 min.

czas: 10 – 20 min.

Jak przy wszystkich Êrodkach alkalicznych z up∏ywem
czasu chlor ulatnia si´. Produkt powinien byç zu˝yty w
ciàgu 12 miesi´cy od daty produkcji.

Trwa∏oÊç 12 miesi´cy, gdy produkt jest chroniony przed
Êwiat∏em s∏onecznym, mrozem i wysokà temperaturà.
Prosimy o uwag´ i przestrzeganie wskazówek dotyczàcych bezpieczeƒstwa podanych w karcie informacyjnej
produktu.

Prosimy o uwag´ i przestrzeganie wskazówek dotyczàcych bezpieczeƒstwa podanych w karcie informacyjnej
produktu.

Przy alternatywnym dozowaniu sà zawsze do dyspozycji doradcy Westfalia Landtechnik.

Przy alternatywnym dozowaniu sà zawsze do dyspozycji doradcy Westfalia Landtechnik.

pozosta∏e wskazówki

w∏aÊciwoÊci produktu

dozowanie: 0,38 % obj. = 38 ml/10 l

pozosta∏e wskazówki

˚adne

w∏aÊciwoÊci produktu

sk∏ad chemiczny: kwasy nieorganiczne, niejonowe
substancje powierzchniowo-czynne,
czwartorz´dowe zwiàzki amonowe,
inhibitory korozji, odpieniacz
g´stoÊç:
1,33 g/cm3
wartoÊç pH:
1,6 przy 20°C (10 g/l)
biocyd:
QAC
okreÊlenie koncentracji dla wartoÊci przewodnoÊci
w∏aÊciwej:

Podane dozowanie jest aktualne przy wodzie do 25°dH,
przy wy˝szej twardoÊci nale˝y zwi´kszyç st´˝enie.

sk∏ad chemiczny: wodorotlenek potasowy, podchloryn
sodowy, sk∏adniki kompleksujàce
g´stoÊç:
1,20 g/cm3
wartoÊç pH:
12,1 przy 20°C (10 g/l)
zawartoÊç aktywnego chloru: 4,55%
okreÊlenie koncentracji dla wartoÊci przewodnoÊci
w∏aÊciwej:
mS/cm przy 20°C dest. H2O

informacje dotyczàce
zamówienia

mS/cm przy 20°C dest. H2O
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produkt
CircoPro AF
CircoPro AF
CircoPro AF
CircoPro AF
CircoPro AF

3,5

5,1

6,5

8,1

9,7

opakowanie

nr katalogowy

5l
12 kg
25 kg
40 kg
240 kg

7722-1020-500
7722-1021-200
7722-1022-500
7722-1024-000
7722-1025-400

WestfaliaSurge Sp. z o.o., 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruƒska 157, tel. (052) 372 01 08, faks (052) 320 80 45

informacje dotyczàce
zamówienia

produkt
CircoCon SF
CircoCon SF
CircoCon SF
CircoCon SF
CircoCon SF

12,8 15,9 19,1 22,2

opakowanie

nr katalogowy

5l
12 kg
25 kg
40 kg
240 kg

7722-3010-500
7722-3011-200
7722-3012-500
7722-3014-000
7722-3015-400

WestfaliaSurge Sp. z o.o., 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruƒska 157, tel. (052) 372 01 08, faks (052) 320 80 45

CircoClean SF

CircoClean AF

wskazówki dotyczàce
stosowania

wskazówki dotyczàce
stosowania

dozowanie: 0,41 % obj. = 41 ml / 1 0 l

9,4

dozowanie: 0,43 % obj. = 43 ml/10 l

temperatura: 40 – 60 °C

temperatura: 40 – 60°C

czas: 1 0 – 20 min.

czas: 10 – 20 min.

Trwa∏oÊç 12 miesi´cy, gdy produkt jest chroniony przed
Êwiat∏em s∏onecznym, mrozem i wysokà temperaturà.

Jak przy wszystkich Êrodkach alkalicznych z up∏ywem
czasu chlor ulatnia si´. Produkt powinien byç zu˝yty
w ciàgu 6 miesi´cy od daty produkcji. Chroniç przed
mrozem, upa∏em i dost´pem promieni s∏onecznych.

Prosimy o uwag´ i przestrzeganie wskazówek dotyczàcych bezpieczeƒstwa podanych w karcie informacyjnej
produktu.

Prosimy o uwag´ i przestrzeganie wskazówek dotyczàcych bezpieczeƒstwa podanych w karcie informacyjnej
produktu.

Przy alternatywnym dozowaniu sà zawsze do dyspozycji doradcy Westfalia Landtechnik.

Przy alternatywnym dozowaniu sà zawsze do dyspozycji doradcy Westfalia Landtechnik.

pozosta∏e wskazówki

˚adne

w∏aÊciwoÊci produktu

sk∏ad chemiczny: kwasy nieorganiczne, niejonowe
substancje powierzchniowo czynne,
tlenek wodoru, inhibitory korozji
g´stoÊç:
1,24 g/cm3
wartoÊç pH:
1,6 przy 20°C (10 g/l)
biocyd:
H2O2
okreÊlenie koncentracji dla wartoÊci przewodnoÊci
w∏aÊciwej:

pozosta∏e wskazówki

Podane dozowanie jest aktualne przy wodzie do 20°dH,
przy wy˝szej twardoÊci nale˝y zwi´kszyç st´˝enie.

w∏aÊciwoÊci produktu

sk∏ad chemiczny: wodorotlenek sodowy, podchloryn
sodowy, sk∏adniki kompleksujàce
g´stoÊç:
1,7 g/cm3
wartoÊç pH:
11,9 przy 20°C (10 g/l)
zawartoÊç aktywnego chloru: 5,80 %
okreÊlenie koncentracji dla wartoÊci przewodnoÊci
w∏aÊciwej:

mS/cm przy 20°C dest. H2O

informacje dotyczàce
zamówienia

% obj
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mS/cm

4,8

6,1

produkt
CircoClean SF
CircoClean SF

7,4

mS/cm przy 20°C dest. H2O

10,3 12,8 15,3 17,8

opakowanie

nr katalogowy

35 kg
230 kg

7722-3023-500
7722-3025-500

informacje dotyczàce
zamówienia

% obj

0,30
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mS/cm

2,0

2,7

produkt
CircoClean AF
CircoClean AF

WestfaliaSurge Sp. z o.o., 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruƒska 157, tel. (052) 372 01 08, faks (052) 320 80 45

3,3

4,9

6,4

7,9

9,2

opakowanie

nr katalogowy

35 kg
230 kg

7722-1033-500
7722-1033-500

WestfaliaSurge Sp. z o.o., 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruƒska 157, tel. (052) 372 01 08, faks (052) 320 80 45

