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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 PS jest skoncentrowanym, płynnym środkiem zawierającym składniki kompleksujące 
i dyspergujące. Jest stosowany w strefach natryskowych (szczególnie  
w strefach wody gorącej) myjek butelek w celu zapobiegania tworzeniu się kamienia 
wodnego.  
doscan PS zawiera wysoko skuteczne składniki aktywne, działające praktycznie niezależnie 
od twardości wody i wartości pH nawet w małym stężeniu, kompleksujące i stabilizujące 
wiązanie wody, przeciwdziałające osadzaniu się kamienia. 
 

Obszary zastosowania: doscan PS stosuje się w wodnych strefach myjek butelek w przypadku małego czy średniego 
przenoszenia alkaliczności, bez konieczności regulacji wartości pH strefy oraz dodawania 
specjalnych produktów kwaśnych. 
 

Użycie i dozowanie: Stężenie roztworu roboczego doscan PS zależy od twardości użytej wody oraz od ilości 
przeniesionej alkaliczności, dlatego też ustalany jest indywidualnie dla każdej myjki butelek.  
 

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 i sterowania typu weigomatic® dla 
bezpiecznego i ekonomicznego dozowania środka. Dla wszystkich obszarów zastosowań 
wdrożono specjalną koncepcję W-DOS.  
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz 
Gęstość (20°C): 1,13 g/cm3  
Wartość pH (20°C, koncentrat): ok. 2,4 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
15-30% fosfoniany.  
 

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturach od 0 do 30°C. 
Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 4 lata od daty produkcji. Data 
ważności produktu podana jest na etykiecie za symbolem . 
 

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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