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PERACID 
Hygienizátor na báze kyseliny 
peroctovej 
  
PERACID je tekutý oxidačný hygienický prostriedok na 
báze kyseliny peroctovej s vysokým spektrom aktivity 
vhodný na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a 
kozmetickom priemysle a v zoologicko-technickej oblasti. 
PERACID je založený na roztoku stabilizovanej kyseliny 
peroctovej, ktorá vytvára formuláciu s vysokým spektrom 
aktivity, pretože je účinná proti baktériám, plesniam, 
kvasinkám a spóram. PERACID je nepenivý, ľahko sa 
opláchne, je citlivý na organické látky a necitlivý na 
tvrdosť vody. Vďaka všetkým týmto charakteristikám sa 
navrhuje použitie v recyklačných zariadeniach (CIP), kde 
sa dá aj použiť v zariadeniach s automatickým 
dávkovaním. Jeho oxidačné pôsobenie tiež umožňuje 
získať dezodoračné a odfarbovacie vlastnosti. 
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Fyzikálny vzhľad: bezfarebná číra kvapalina. 
pH (1% roztok): 2,7 ± 0,5. 
Relatívna hustota pri 20 ° C: 1,12 ± 0,05. 
Zápach: štipľavý. 
 
Vyššie uvedené chemicko-fyzikálne údaje predstavujú 
typické vlastnosti produktu získané z vykonanej analýzy. 
na výrobku. Tieto hodnoty nie sú špecifikáciou. 
  
NÁVOD NA POUŽITIE  
PERACID používajte v  koncentráciách od 0,2 do 1% v 
závislosti od druhu a stupňa súčasnej kontaminácie. 
Navrhuje sa použiť roztoky pripravené v okamihu ich 
použitia a pri izbovej teplote. Konečné opláchnutie pitnou 
vodou až do úplného odstránenia akýchkoľvek zvyškov. 
Prípravok nesmie prísť do priameho alebo nepriameho 
styku s potravinami. Nedoporučuje sa nechávať 
zariadenie dlho naplnené, predovšetkým v prítomnosti 
vody s koncentráciou chloridov nad 25 mg / l. 
 
MOŽNOSTI POUŽITIA 
Hygienizácia recykláciou uzavretých okruhov (potrubia, 
nádrže, plniace linky). Ošetrenie nástrojov, 
demontovateľných častí a náradia ponorením. 
Hygienizácia foriem a fliaš (sklo a PET) na konci prania. 
Ošetrovanie dojární v zoo-technickej oblasti. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPATIBILITA FORMULÁCIE  
PERACID je kompatibilný s väčšinou materiálov bežne sa 
vyskytujúcich v potravinárskom priemysle, ak sa používa 
podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte na meď, bronz a 
hliník. V prípade pochybností pred použitím výrobku 
vykonajte skúšku na jednotlivom materiáli. 
 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA MANIPULÁCIU A 
SKLADOVANIE  
Uchovávajte v pôvodných nádobách, ďaleko od 
extrémnych teplôt a priameho slnečného žiarenia. 
Prečítajte si kartu bezpečnostných údajov materiálu 
 
TITRAČNÁ METÓDA  
K dispozícii na požiadanie.  
  
BALENIE  
10kg bandaska.  
20kg bandaska. 
1 000kg  IBC.  

  
 
 
 
Indikácie boli stanovené pre všeobecné podmienky používania. 
Podmienky odlišné od normy, napríklad v závislosti od konkrétnej tvrdosti 
vody, spôsobu práce alebo problémov s čistením, získate u nás; náš 
technický servis vám rád poradí a bude s vami spolupracovať. 

 

KÓD  765 2557 769 

BALENIE  C10 C20  IBC 1000 
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