





Ettevõte Lely Consumables pakub paagipuhastusvahendite RECA ALKALINE (sisaldab
kloori) ja RECA ACID alternatiivina paagi puhastamiseks kloorivaba meetodit. RECA
DUO A ja RECA DUO S on kloorivabad tooted, mida tuleb kasutada vaheldumisi.
Meetod läbis Wageningeni ülikoolis loomateaduste osakonna töörühma korraldatud
põhjalikud katsed. On tõestatud, et see on ohutu ja soovitatav alternatiiv kloori
sisaldavatele puhastusvahenditele. Hollandis on kloorivaba meetodit kasutatud alates
2007. aastast. Toodete korrektne vahelduv kasutamine tagab ohutu töötluse. Seetõttu
sobib toode kasutamiseks IBA-protseduuridega (individuaalsete
veepuhastussüsteemidega).
RECA DUO A on väga aluseline puhastusvahend, mis põhineb kaaliumhüdroksiidil.
Toode eemaldab toorpiima paakidest rasva ja valgud. Toode RECA DUO A ei jäta piima
kloroformijääke! Tänu sekvestrantidele saab toodet RECA DUO A kasutada mitmetes
veesegudes.
Lisateavet toote RECA DUO S kohta leiate vastavalt toote teabelehelt.
Hoiatus Ärge kasutage toodet tootemärgi LELY ASTRONAUT lüpsiroboti
puhastamiseks

Toote omadused
Koostisosad
Suhteline tihedus
Välimus
Stabiilsus hoiustamisel
Külmakartlik
Kõlblikkusaeg
pH
Lahustuvus
Vahutamine
Sobivus materjalidega
Nõuandeid kasutamiseks

Soovitatav temperatuur
Kontsentratsioon
Ohutus

Kaaliumhüdroksiid, etüleendiamiintetraatsetaat, naatriumhüdroksiid,
alküületoksü-propoksülaadid
3
1,36–1,40 g/cm (20 ºC).
Vedel, pruun, lõhnatu
–10 °C kuni +40 °C. Kaitske otsese päikesevalguse eest. Hoidke jahedas, kuivas ja hästi
ventileeritud kohas. Ärge hoiustage madalamal temperatuuril kui 0 °C
–10 °C
2 aastat
13,25–14,0 (100%)
Lahustub külmas ja soojas vees.
Ei vahuta
Sobib kasutamiseks koos roostevaba terase, terase, kummide ja tehismaterjalidega
Kloorivaba puhastamine, kasutades vaheldumisi tootega Reca Duo S.
Keskkonna pH pidev muutumine pärsib mikroorganismide kasvu.
Ringlusaeg on 3–5 minutit.
Puhastamise kvaliteeti võivad mõjutada mitmed tegurid ja neid tuleb alati arvesse võtta.
Veenduge, et sätete, puhastusvee kontsentratsiooni, puhastusprotsessi aja, vee
temperatuuri ja järelloputuse väärtused oleks määratud õigesti.
Algustemperatuur > 70 kraadi; lõpptemperatuur > 40 kraadi
0,50%
Ohutusteave on kirjas materjali ohutuskaardil. Ohutuskaardid leiate veebisaidilt
www.lely.com. Kasutage puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid kasutades enda ohutuse
tagamiseks alati ohutusseadmeid.
Hädaolukorras konsulteerige alati tarnija või arstiga.

Toote tellimisteave
RECA DUO A

Kanister: 24 kg
Tellimisnumber: 266020
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Lisateabe saamiseks võtke ühendust Lely Centeri kohaliku esindusega.

