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Divos 90

Divos�

Rengöringsmedel för alla typer av membran

Produktbeskrivning
Divos 90 är ett tensidfritt flytande membranrengöringsmedel, avsett för
rengöring av alla typer av membran.
Divos 90 är ett lågskummande, buffrat, milt alkaliskt rengöringsmedel, för
rengöring av RO-/NF-/UF-/MF-membran.
Divos 90 är svagt alkaliskt och kan användas vid alla vattenhårdheter.
Divos 90 används i applikationer för mejeri- och ägg.
Divos 90 kan också kombineras med andra enzymbaserade Divos-produkter.

Produktegenskaper
Divos 90 har blivit testad och godkänd för användning vid rengöring av alla MF,
UF, NF & RO membrantyper.
Divos 90 innehåller inte klor.
Divos 90 tar effektivt bort organiska och oorganiska beläggningar på RO, NF,
UF & MF membran i livsmedel- och dryckesvaruapplikationer.
Divos 90 kan användas som enda produkt för RO- NF- UF- & MF- och i
kombination med Divos 80-2 eller Divos 80-6, för att förstärka borttagning av
protein under milda betingelser.
Detta maximerar membranets livslängd.
Divos 90 kan användas som enda produkt för RO- NF- UF- & MF-membran och
i kombination med
Divos ADD1 eller Divos ADD 3 för att förstärka egenskaperna för vätning och
rengöring.
Divos 90 helt säkert för användning på RO-membran som klarar låga pH samt
membran som inte bör vara i kontakt med klor.

Produktfördelar
• Ökar rengöringseffekten, förbättrar produktiviteten och slutproduktens

kvalitet.
• Mycket flexibel och kan användas i kombination med Divos 80-2 eller Divos

80-6 för att förstärka borttagning av protein, öka vattenflux samt förbättra
rengöringseffekten.

• Kan användas i livsmedel- och dryckesvaruapplikationer på RO-membran
som klarar låga pH, där man har organisk och oorganisk smuts, för att
återställa vattenflux och optimera produktionskapaciteten.

• De flesta membranapplikationer innebär engångsanvändning utan
återvinning. Korrekt och konsistent dosering kan nås genom att man
använder automatisk tids- eller volymsstyrd dosering.

• Kan användas tillsammans med rostfritt stål.
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Bruksanvisning
Divos 90 används i koncentrationsintervallet 0.5 � 2.0% w/w (0.4 � 1.6% v/v) vid 20-50°C, och med olika
rengöringstider, beroende på typ av rengöring (cirkulation eller blötläggning), membrantyp och typ av smuts. Det
kan förekomma andra doseringar för er speciella applikation, konsultera gärna våra applikationsexperter för råd
om detta.
Divos 90 kan användas i kombination med andra Divosprodukter. Våra applikationsexperter ger gärna råd om
lämpliga kombinationer.
Lämplig temperatur & pH för Divos 90, beror på rengöringstemperatur & pH-tolerans för membranet.
Rester av lösningar med Divos 90 skall sköljas bort noggrant från alla ytor som kan komma i kontakt med
livsmedel och drycker.

Teknisk information
Utseende Klar, ljusgul vätska
Relativ densitet vid 20°C 1.24
pH (1 % lösning vid 20°C) 10.3
Kemisk syreförbrukning (COD) 84 g O2/kg
Kväveinnehåll (N) 8.5 g N2/kg
Fosforinnehåll (P) 20.5 g P/kg

Divos 90 [%w/w] Specifik ledningsförmåga vid 25°C
[mS/cm]

0.5 1.8
1 3.2
2 6.1
3 8.4
4 10.5
Ovanstående värden är typiska data för en normal produktion, men är inte en specifikation för produkten.

Skyddsföreskrifter och lagring
Lagra i sluten originalbehållare, avskilt från extrema temperaturer. Lagra vid temperaturer över 0°C. Kompletta
anvisningar gällande hantering och kvittblivning av produkten finns angivna i Säkerhetsdatabladet.

Att beakta
Kontrollera alltid membrantyp samt temperatur- & pH-tolerans med kund, membrantillverkare eller OEM-
tillverkare innan några rekommendationer ges.

Förpackningsstorlekar
Artikelnummer Förpackningsstorlek Förpackningstyp
7515601 200 L Fat


