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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 RV® 280 jest proszkowym, łagodnie alkalicznym wzmacniaczem procesu mycia na bazie 

aktywnego tlenu. Po zastosowaniu doscan RV® 280 nie ma praktycznie problematyki określania 
pozostałości, gdyż roztwory robocze rozpadają się na wodę oraz niewielkie ilości tlenu. 
 

Obszary zastosowania: Roztwory robocze doscan®RV 280 znajdują zastosowanie w różnych obszarach przemysłu 
spożywczego, napojowego oraz jako wzmacniacz mycia na bazie aktywnego tlenu do urządzeń, 
zbiorników, tanków, przewodów a w szczególności są stosowane do pras i podgrzewaczy w zakładach 
produkujących soki. 
Zastosowanie doscan® RV 280 następuje w kombinacji z alkalicznymi roztworami produktów z grupy 

neomoscan FA lub neomoscan PA. Produktu doscan® RV 280 nie wolno mieszać ze środkami myjącymi 
z zawartością chloru. Kompatybilność materiałowa zależy od  zastosowanych alkalicznych 
zasadniczych środków myjących. Materiały gumowe nie mogą kontaktować się z nadtlenkami przez 
dłuższy czas. 
 

Użycie i dozowanie: Jako wzmacniacz mycia alkalicznych roztworów doscan® RV 280 jest dozowany w stężeniu od 1,5% do 
2,5%. Temperatury mycia znajdują się z reguły w zakresie 40 – 85 C. 
Roztwór roboczy doscan® RV 280 może być stosowany do samodzielnego mycia w stężeniu do 5%. 

Roztwory robocze doscan® RV 280 zachowują się różnie w zależności od zastosowania wobec 
materiałów ze stali szlachetnej, aluminium używanych zazwyczaj w przemyśle spożywczym i 
napojowym tworzyw sztucznych. 
Pozostałości środków myjących lub/i dezynfekcyjnych znajdujących się na powierzchniach mających 

kontakt z żywnością należy spłukać wodą pitną.  
 
Nie mieszać z innymi produktami. 
  
 

Określenie stężenia:                              10 ml roztworu roboczego doscan RV-280 zmieszać z 5 ml 5% jodku potasu oraz 5 ml 10% 
kwasu solnego. Po dodaniu 1-2 kropli 10%-roztworu heptamolibdenianu amonu miareczkować 
0,1N tiosiarczanem sodu do zmiany koloru z brązowego na bezbarwny.  
Ilość ml 0,1 N tiosiarczanu sodu x 0,059 = % stężenie doscan RV-280 
 
 
 

Dane techniczne: Wygląd:                                                                              biały proszek 
Ciężar właściwy: ok. 900 g/ 1 L  
Wartość pH (1% w wodzie demi, 20°C): ok. 10,5 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów: 
➢ 30% składników wybielających na bazie aktywnego tlenu. 

 

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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