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BS Sanicip 
 

 
Leeliseline, mittevahutav pesuaine naatriumhüpokloriidiga – desinfektant. 

BS Sanicip:  

 kombineeritud puhastusvahend, ette nähtud kasutamiseks nii CIP kui pihustamisviisil; 

 kiiresti peseb maha sette, vanad valgulise päritoluga sadestised; 

 ei vahuta, kerge maha pesta; 

 õige kasutamise korral ei kahjusta kroomnikkelterast, betooni, tellis- ja keraamiliste materjalide pindu; 

 vahend on ette nähtud lihatööstuses ja linnukasvatustes plastikust kastide, lüpsiseadmete, piimatorustiku, 

piimajahutusseadmete, piimatööstustes plaatpastörisaatorite ja separaatorite, õlletööstuses virdejahutite, 

mahlatööstuses puuviljapresside mahlaaurutite pesemiseks ja desinfitseerimiseks. 

Toote koostis  

Esitatakse ohutuskaardil 

Kasutusjuhend 

Kasutusvaldkond 
Soovitatav 

kontsentratsioon 

Temperatuur, 

°C 
Aeg min 

Keedukatlas, separaatorid, virdejahutid, torustikud 1,0 – 3,0 70 – 80 20 – 30 

Plaat tüüpi termilised seadmed, puuviljapressid, 

mahlaaurutid 
1,0 – 3,0 60 – 80 30 – 50 

Lüpsiseadmed ja piimajahutid 0,5 – 1,0 40 - 60 10 – 20 

Piimapastörisaatorid, separaatorid 1,0 – 3,0 60 – 80 15 – 30 

Reservuaarid, torustikud 0,5 – 1,0 50 – 60 10 – 20 

Taarapesu ja desinfitseerimine selleks ettenähtud 

seadmetes 
0,2 – 1,0 50 - 60 0,5 – 2  

Pesuseadmed ja pinnad peab pärast pesemist loputama hoolikalt veega. 

Informatsioon ohutu kasutamise kohta 

BS Sanicip – lagundava (söövitava) toimega vahend, võib põhjustada tugevaid põletusi, hapetega reageerimisel 

eraldub toksiline gaas. Kanda sobivat kaitseriietust ja kaitsekindaid, kasutada silmade, (näo) kaitsevahendeid. Mitte 

segada teiste keemiliste vahenditega. Hoida tihedalt suletud originaaltaaras, vältida otsest päikesevalgust ning 

järske temperatuurimuutusi. Ladustamise ruumides peab hoidma mitte kõrgemat kui +20°C  ja mitte madalamat kui 

0°C temperatuuri. BS Sanicip ei sobi kergmetallist (alumiinium, tsink) pindade pesemiseks. Kahtluse korral testida 

vahendit varakult konkreetse metalli pinnal. 
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Kontsentratsiooni määramise metoodika 

Esitatakse eraldi. 

Elektrijuhtivus 

Toote lahuse elektrijuhtivuse graafik sõltuvalt, kontsentratsioonist ja temperatuurist, esitatakse eraldi. 

Füüsikalised ja keemilised omadused 

Agregaatolek  Vedelik 

Värv   Läbipaistev, kollakas  

Lõhn   Iseloomulik (kloori) 

pH, 1 %, 20-25°C  ~ 12,9 

pH, 100 %, 20-25°C  ~ 13,9 

Suhteline tihedus, g/cm
3
, 20°C 1,19 – 1,22  

Säilivusaeg 

6 kuud alates valmistamiskuupäevast. 


