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KARTA TECHNICZNA  
ACTIOREX CIP 

 
płynny, słabo kwaśny preparat wzmacniający efekt myjący przeznaczony do alkalicznych roztworów myjących w 

przemyśle piwowarskim i spożywczym 
 
 
 
1. Zastosowanie: 
 
ACTIOREX CIP jest słabo kwaśnym, działającym utleniająco preparatem wzmacniającym efekt myjący do 
roztworów alkalicznych. Produkt szczególnie nadaje się do mycia w systemie CIP mocno zabrudzonych aparatów, 
zbiorników i systemów rurowych w warzelniach, aparatach płytowych, filtrach, kadziach zaciernych, klarowniach. 
ACTIOREX CIP nadaje się także do usuwania przywartych i trudnych do usunięcia zabrudzeń, szczególnie tam, 
gdzie zawodzą najczęściej stosowane środki. 
• Bardzo dobre działanie czyszczące 
• Specjalny system związków powierzchniowo czynnych i odpieniaczy 
 
2. Sposób użycia: 
 

Użycie 
Stężenie 

ACTIOREX CIP 
Stężenie NAOH Temperatura Czas 

Warzelnia/chłodnia 0,5 – 0,7% 3,0% >70oC 30 min. 
Filtry/ zbiornik 

ciśnieniowy 
0,3 – 0,5% 2,0% >70oC 20 min. 

Magazyn butelek, 
beczek 

0,3 – 0,5% 2,0% >70oC 20 min. 

 
Ponieważ ACTIOREX CIP jest niestabilny w roztworach alkalicznych, należy przeprowadzić właściwe dozowanie 
zaraz na początku alkalicznych procesów myjących. Dodatek stosuje się praktycznie w przypadku każdego procesu 
myjącego przy pomocy urządzenia dozującego w systemie CIP. 
 
Metale : 
nadaje się do użycia w formie roztworu roboczego w przypadku stali oraz stali chromowo-niklowej. 
 
Tworzywa sztuczne : 
nadaje się do użycia w przypadku wszystkich odpornych na oksydację materiałów (uszczelki). 
 
W przypadku wszystkich innych materiałów należy przeprowadzić próby na niewidocznych miejscach. 
 
3. Właściwości: 
 
Forma płynny koncentrat 
Gęstość ok. 1,12 g/cm3 
Wrażliwość na chłód od  -10°C 
Kolor klarowny 
pH (roztwór  1%) ok. 2,9 
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4. Przechowywanie: 
 
Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. 
Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
 
 
 
 
Ch ro n ić  oc zy  i  s kó rę .  Ch ro n ić  p r zed  d z iećmi .   
 
Preparat ulega  biodegradacji.             
 


