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Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. 
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 

 

Właściwości: doscan F 85 jest płynnym koncentratem substancji czynnych o właściwościach kompleksujących, 
dyspergujących i odpieniających. Wyjątkowa kombinacja aktywnych składników myjących i 
odpieniających przyspiesza działanie czyszczące roztworów alkalicznych dzięki szczególnie 
wysokiej aktywności kapliarnej podczas działania bezpianowego. 
 

doscan F 85 wiąże twardość wody, co wpływa na wzrost poziomu znoszenia brudu przez 
alkaliczny roztwór czyszczący. Specjalne środki kompleksujące przyspieszają odchodzenie 
papierowych oraz aluminiowych etykiet i kapsli, a także zapobiegają powstawaniu kamienia 
aluminiowego. Nadaje duży połysk mytym butelkom oraz ułatwia ich opróżnianie. 
 

Obszary zastosowania: doscan F 85 w połączeniu z roztworami wodorotlenku sodu jest używany w alkalicznych 
zbiornikach myjących automatycznych wysoko wydajnych myjek butelek. 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

Użycie i dozowanie: Stężenie produktu należy dopasować do twardości wody, indywidualnych i lokalnych warunków 
pracy, jak również obciążenia foliami aluminiowymi, etykietami oraz kapslami. 
Przeważnie doscan F 85 używany jest w stężeniu 0,1 – 0,2%. W przypadku twardej wody 
stężenie można zwiększyć do 0,3% (wagowo). 
 

Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających kontakt z żywnością, konieczne jest 
spłukanie wodą zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji. 
 

Nie mieszać z innymi produktami. 
 

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic® dla bezpiecznego i 
ekonomicznego dozowania środka. 
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta, jasnobrązowa ciecz 
Gęstość (20°C): 1,27 g/cm3  
Wartość pH (1 % w wodzie demi): ok. 2,0 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
<5% fosfoniany, kationowe środki powierzchniowo czynne,  15 - 30% niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, fosforany. 
 

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturach od -20 do 30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość 
produktu wynosi 4 lata od daty produkcji. 
 

Rodzaje zagrożeń  i środki 
ostrożności : 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki 
dostępnej na stronie www.drweigert.pl 
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi zagrożenia  w rozumieniu 
dyrektywy dot. przetwórstwa spożywczego. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie 
resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
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