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Productomschrijving
Securegel is een kant en klaar gel reinigingsmiddel dat ontwikkeld is voor het 
schoonmaken en hygiënisch houden van warmtewisselaars of koelunits in de 
levensmiddelenindustrie.

Belangrijke eigenschappen
• Securegel bevat een effectief mengsel van bevochtigers, emulgatoren en 

oplossingsmiddelen. Het wordt onverdund aangebracht via sproei apparatuur en 
vormt een gelfilm met het condenswater. Het mag niet afgespoeld worden. De 
gelfilm lost langzaam op in het condens en heeft hierdoor een continue reinigende 
en hygiënische werking.

• Securegel is niet corrosief op de gebruikelijke materialen in koelunits, inclusief 
aluminium, koper en gegalvaniseerde oppervlakken. Het product moet echter niet 
gebruikt worden op koelunits met een gecoate warmtewisselaar.

• Securegel is geschikt voor het gebruik in de meeste type lage druk sproeiapparatuur.

Voordelen
• Goede vuil penetrerende en emulgerende eigenschappen

• Vormt een gelfilm die langer reinigt

• Zorgt voor een hoog hygiëne niveau

Gebruiksaanwijzing
Breng Securegel elke 3-4 weken onverdund aan op koeloppervlakken met 0.25-0.5 liter 
per m3. Voor meer specifieke informatie vraag naar de speciale instructiekaarten.
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Technische gegevens
Uiterlijk    Heldere, kleurloze vloeistof

S.g (20°C)   1

PH (puur)   10.2

COD    1600 gO2/kg

N    2 g/kg

P    N.A.

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden 
als specificaties.

Veilige hantering en opslag
Opslaan in gesloten originele verpakking. Voorkom extreme temperaturen.

Volledige informatie over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat 
geleverde productveiligheidsblad.

Product toepasbaarheid
Securegel kan in de aanbevolen concentraties en temperatuur veilig toegepast worden 
op de meest gangbare materialen die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. 
Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor het herhaaldelijk gebruik 
van dit product.

Securegel moet echter niet gebruikt worden op koelunits met een gecoate 
warmtewisselaar.

Testmethode
Niet van toepassing.

Registratie
(NL) Toelatingsnummer 13484 N

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer  Verpakkingsgrootte

7520151   2 x 5L
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