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Poedervormig, alkalisch reinigingsmiddel met schuimdrukker voor hard water

Productomschrijving
Breltak is een poedervormig, alkalisch reinigingsmiddel met schuimdrukker
voor hard water.
Breltak kan voor veel reinigingsapplicaties in de voedingsmiddelenindustrie
gebruikt worden.

Belangrijke eigenschappen
 Breltak is een zeer sterk looghoudend product, laagschuimend en geschikt voor
hard water.
 Breltak is zeer effectief in het verwijderen van organische vervuilingen en
voorkomen van kalkopbouw.
 Breltak kan voor veel applicaties gebruikt worden zoals CIP, flessenreiniging,
vloerreiniging, uitkoken van ovens en ontvetten van nieuwe apparatuur.

Voordelen
• Geeft kosteneffectief een zeer goed reinigingsresultaat
• Bevat een hoog gehalte aan loog voor de verwijdering van hardnekkige

vervuiling.
• Door laagschuimende bevochtigers een zeer efficiënte reiniging.
• Voorkomt kalkopbouw en verstopping van nozzles waardoor de reiniging

effectiever is en men efficiënter kan werken. Ook het onderhoud en de
daarmee samenhangende kosten kunnen worden teruggebracht.

Gebruiksaanwijzing
Gebruik Breltak in concentraties tussen 1 � 4%w/w bij omgevingstemperatuur
tot 80°C afhankelijk van de vervuiling en de waterhardheid.
Breltak kan ook voor speciale applicaties in veel hogere concentraties worden
toegepast.
Reinigingsoplossing moet na gebruik op voedingsmiddelen contactplaatsen
grondig worden afgespoeld.

Technische gegevens
Uiterlijk wit poeder
S.g (20ºC) 0.96
PH (1% opl., 20ºC) 13
COD 55 g O2 /Kg
N N.A.
P 10 g/Kg

Breltak [%w/w] Geleidbaarheid bij 25°C [mS/cm]
0.5 26
1 49
2 91
3 127

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt
worden als specificaties
.
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Veilige hantering en opslag
Opslaan in de originele gesloten verpakking. Voorkom extreme temperaturen en vocht.
Volledige informatie over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde
productveiligheidsblad.

Product toepasbaarheid
Breltak kan in de aanbevolen omstandigheden veilig toegepast worden op de meest gangbare materialen die
men in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt. Bij gevoelige materialen is het aan te raden het materiaal eerst te
testen voor het herhaaldelijk gebruik van dit product.

Testmethode
Reagentia: 0.1 N Zoutzuur of Zwavelzuur

Phenolphthalein Indicator
Procedure: Voeg 2-3 druppels indicator toe aan 10 ml reinigingsoplossing. Titreer met

het zuur tot een kleurloos eindpunt.
Berekening: %w/w Breltak = Verbruik (mls) x 0.044

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
5600049 25kg Zak


