MICROBROUWERIJ

ENZYBREW L
Enzymatisch detergent voor het inweken in microbrouwerijen
Enzymatisch detergent speciaal ontworpen voor het reinigen van bottelmachines en demonteerbare
onderdelen (vlinderkleppen, slangen, fittingen,...) in de microbrouwerij. ENZYBREW L breekt organische
resten zoals eiwitten en polysachariden volledig af. Dit product, dat geen fosfor bevat, zorgt voor een
grondige en duurzame reiniging.

Voordelen

Toepassingsgebied

•

Geschikt voor:
• Reinigen van bottelmachines en inweken van
demonteerbare
onderdelen
(vlinderkleppen,
slangen, fittingen,...)

•
•
•
•
•

Betere hygiëne: grondige reiniging met enzymen
(verwijdering van organisch afval), effectieve
voorbereiding op desinfectie
Vermindering van het risico op contaminatie
Zeer goede afspoelbaarheid: het product
schuimt niet
Veilig voor de gebruiker: niet-bijtend product
(geen risico op brandwonden) en niet-geklasseerd
Gegarandeerde organoleptische kwaliteit van
het eindproduct
Milieuvriendelijk alternatief voor bijtende soda
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MICROBROUWERIJ

Gebruiksaanwijzing
INWEKEN
Geschikt voor het reinigen na gebruik.
Aanbevolen dosering: 1%
1. Het product verdunnen in warm water (45-55 °C) en goed
mengen.
2. De bottelmachine en/of demonteerbare onderdelen 4 tot 12 uur
laten weken.
3. Spoelen met warm water.
4. Desinfecteren.
5. Spoelen met zuiver water.

Temperatuur
45-55 °C

Actie
inweken + spoelen

Opmerking: Bij langdurig contact met lichte metalen
(aluminium, ijzer, koper) wordt het aanbevolen om vooraf
een test op een klein oppervlak uit te voeren.

Dosering
1%

Inwerktijd
tussen 4 en 12 uur

PH-waarde
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In oplossing

Certificaten en reglementeringen
Product conform:
• De Europese Verordening EG 648/2004 betreffende detergentia
• De Europese Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
• De Europese REACH Verordening (EG nr. 1907/2006) aangenomen ter bescherming van de menselijke gezondheid
en het milieu tegen risico’s gelinkt aan chemische stoffen

Veiligheid

Bewaring

Uitsluitend voorbehouden voor professioneel gebruik.
Raadpleeg de veiligheidsfiche (beschikbaar op
www.realco.be/msds) en het etiket op het product
voor verdere informatie.

Opslag in de gesloten originele verpakking tussen + 4 °C
en + 25 °C. Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.

Verpakking
Referentie: LIQ1665
Doos van 4x5l
Pallet van 24 dozen
(= 96 bidons)
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