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karta techniczna

Preparat do zastosowania w autoklawach, pasteryzatorach, 
układach chłodzących .Stosowany również do usuwania 
substancji ropopochodnych.

Skład CLEAN SOFT zawiera aktywne środki kompleksujące oraz inhibitory pasywacji
chroniące przed korozją.

Właściwości

      wygląd
Brązowawy lub bezbarwny płyn w zależności od 
parametrów wody 

gęstość 1085-1105 g/l (20° C)
pH 7-8  (1% roztwór roboczy na bazie wody demi)
zdolność 
pianotwórcza nie pieniący

Zastosowanie

CLEAN SOFT jest aktywnym środkiem stosowanym w układach wodnych 
autoklawów, pasteryzatorów i tuneli chłodzących. Ponadto dodany do 
procesu sterylizacji lub pasteryzacji chroni instalację oraz opakowania przed 
korozją  oraz osadzaniem osadów mineralnych pochodzącymi z wody. 
Zastosowana mieszanina detergentów powoduje usunięcie pozostałości 
tłuszczowych i białkowych.
Ponadto usuwa pozostałości substancji ropopochodne tj. oleje, smary z 
różnych powierzchni. 

Tolerancja  Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami producenta, preparat nie wchodzi w

materiałowa
reakcję z powierzchniami wykonanymi z: PVDF, PP, PE, PCV, stali nierdzewnej , 
metali nieżelaznych , stali oraz szkła

Nie można wykluczyć dalszej niezgodności materiałowej.
Należy przeprowadzić test przed właściwym użyciem.

Sposób
Przy zastosowaniu jako dodatek do procesu sterylizacji, pasteryzacji lub 
chłodzenia zalecane stężenie preparatu wynosi od 0,01% do 0,3% w zależności 

użycia
twardości wody. Przy twardości wynoszącej 1 st twardości niemieckiej, należy 
wlać 10 ml
na  100  litrów  wody  (stężenie  -  0,01%).  W  przypadku  wyższej  twardości  
wody
wynoszącej np. 10 stopni twardości niemieckiej, należy wlać 100 ml preparatu na 
100
litrów wody (stężenie – 0,1%). Przy niskich temperaturach zastosować min. 100 
ml na 100l wody. Zalecana temperatura: od temperatury 2-3 st. C do gorącej 
pary.
Jeżeli uzupełniamy wodę w układzie uzupełniamy również CLEAN SOFT. Ilość 
zależna od ilości dodanej wody tj. 100ml koncentratu na 100 L wody.
 Przy zastosowaniu do okresowego czyszczenia instalacji autoklawu,
 pasteryzatora, układu chłodzenia lub układu wodnego myjek mobilnych 
zalecane stężenie wynosi 1% do 2% tj. 10l do 20 l na 1000 l wody.
Przy usuwaniu substancji ropopochodnych zalecane stężenie 10% (1l 
koncentratu na 10l wody) a przy znacznej ilości ,,starych’’  zanieczyszczeniach 
do 20% 
(2l koncentratu na 10l wody ). Po czyszczeniu zalecane dokładne płukanie czysta 
wodą.
Przy zastosowaniu do maszyn czyszczących zalecane stężenie wynosi 1% 
do 2% tj. 1l do 2 l na 100 l wody. 



Magazynowanie      Zalecane przechowywanie w zamkniętym pojemniku w chłodnym miejscu.
Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
Środka raz pobranego, nie wolno wlewać z powrotem do oryginalnego 
pojemnika.

Zalecenia BHP
Podczas wykonywaniu wszelkich czynności z preparatem wyjściowym 
zalecane jest
używanie gumowych rękawic, fartucha i okularów ochronnych.
W razie bezpośredniego kontaktu środka z naskórkiem miejsce to należy 
dokładnie
przemyć bieżącą wodą i zgłosić się do lekarza.


