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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. 

 

Obszary zastosowania: Wzmocnienie działania myjącego kwaśnych roztworów, szczególnie na bazie kwasu azotowego, 
do mycia urządzeń produkcyjnych, jak podgrzewacze, wyparki, zbiorniki i układy rurowe w 
mleczarstwie, w przemyśle napojowym i piwowarstwie, w procesach CIP i obiegowych.  
Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
 

Właściwości: doscan RV-S jest środkiem wzmacniającym działanie myjące o następujących właściwościach:  

• zwiększa skuteczność i przyspiesza działanie myjące umożliwiając tym samym redukcję 
zawartości kwasu w roztworze myjącym 

• działa kompleksująco i dyspergująco 
• poprawia nawilżenie powierzchni przeznaczonych do mycia i przyspiesza rozpuszczanie 

osadów 

• działa bezpianowo 

• w koncentracie daje się mieszać ze skoncentrowanym kwasem azotowym (50% lub 52/53%) – 
dozowanie do układu rurowego lub do zbiornika 

• odporność materiałowa zależy od zastosowanego roztworu alkalicznego  
 

Użycie i dozowanie: doscan RV-S stosuje się korzystnie w połączeniu z roztworami kwasu azotowego. 
Roztwory robocze wynoszą 0,1 – 0,3% wag. do kwaśnego roztworu roboczego, w zależności od 
warunków pracy i stopnia zabrudzenia.  
 

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. 
 

Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą układ dozujący wraz z wężami zasysającymi. 
 

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

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz 
Gęstość (20°C): ok. 1,03 g/cm3  
Wartość pH (1 % w wodzie demi, 20°C): ok. 2,9 
 

Skład: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:  
5-15% fosfoniany oraz środki konserwujące (5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on,  
2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1)). 
 

Magazynowanie: Przechowywać w temperaturach pomiędzy 0 i 30°C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres 
trwałości wynosi 3 lata od daty produkcji. Data ważności podana jest na etykiecie za symbolem 

. 
 

Rodzaje zagrożeń i środki 
ostrożności: 

doscan RV-S nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny według Dyrektywy 1272/2008/WE dla 
koncentratu. 
 

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.  
 

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