
Effektiv til fjernelse af biofilm, fedtstoffer og proteinrester.

Effektiv rengøring af vådfoderanlæg!

� Effektiv fedtopløser/rensning af anlæg

� Effektiv desinfektion af rør og anlæg

� Fjerner gamle foderrester fra rør og anlæg

� Eliminerer biofilm fra flader

Anvisning for optimal rengøring.

■Tøm anlæg og evt. rør strenge så meget som muligt for gammelt foder.

■Påfyld tank med rent vand og lad cirkulere 30 minutter og skyl ud.

■Påfyld tank med vand til den er halv fyldt og tilsæt Multirens 4%. Lad den 
cirkulere i 30-60 minutter.
Tøm anlægget for sæbeopløsning.
Påfyld tank med vand til den er halv fyldt og tilsæt Nordic Rørsæbe i en 2% 

opløsning. Lad sæbeopløsningen cirkulere i 30-60 minutter.

■Tøm anlægget for sæbeopløsning.

■Påfyld rent vand til tanken er halv fyldt og lad cirkulere i 30 minutter og tøm 

tanken og anlægget.

■Påfyld tank med vand til den er halv fyldt og tilsæt desinfektionsmidlet Nordic 
Aquarens i en 2% opløsning og lad denne opløsning cirkulere i ca. 30 minutter.

■Tøm anlægget for Nordic Aquarens opløsningen.

Anvisning for optimal rengøring.

ONLINE KØB

Nyhed! Nordic Rørsæbe + Multirens



Blandingsforhold :Blandingsforhold :

Effektiv imod:Effektiv imod:

Tekniske data:Tekniske data:

Nordic Rørsæbe virker kraftig affedtende ved rensning af rør og tanke indvendig. 
Produktet indeholder også klorforbindelser, således at der opnås en svag desinfektion

Nordic Rørsæbe rengøringsmiddel:

Klar væske – pH ca. 12 i koncentratet

Nordic Aquarens desinfektionsmiddel:

Bleg klar væske – pH < 1 i koncentratet

Nordic Rørsæbe rengøringsmiddel:

Let rengøring 1,0%     

Kraftig rengøring 2,0%     

Nordic Aquarens desinfektionsmiddel:

Desinfektion 2,0%

Rensning og desinfektion af foderanlæg

AnvendelsesområderAnvendelsesområder

Produktet indeholder også klorforbindelser, således at der opnås en svag desinfektion
allerede ved rensningsprocessen.
Nordic Aquarens virker kraftig desinficerende.

NORDIC STALD KEMI A/S

Industrivej 15, 6630 Rødding

Telefon 74848706 Mobil 40148705

www.nordicstaldkemi.dk

Før rengøring med Nordic Rørsæbe.

Efter rengøring med Nordic Rørsæbe og 
desinfektion med Nordic Aquarens




