
 Miroslav Harapes, Svárov 325, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika 

tel.: + 420 720 540 307, www.harapes.cz, info@harapes.cz 

  

  

MMEEMMBBRRAACCLLEEAANN  11  
Sanitační prost ředek pro mikrofiltra ční zařízení 
 
 
Složení  
Hydroxid draselný 15–30%, E.D.T.A 5-15%. 
 
Popis  

MEMBRACLEAN 1 je speciálně vyvinutý tekutý 
alkalický sanitační prostředek s povrchově aktiv-
ními látkami, doporučený pro použití v nápojář-
ském průmyslu. 

MEMBRACLEAN 1 se vyznačuje vysokou od-
mašťovací schopností organických sloučenin.  

MEMBRACLEAN 1 umož ňuje použití i ve tvr-
dé vod ě. 
Přítomnost sekvenčních činidel v prostředku 
umožňuje efektivně odstranit minerální inkrusta-
ce na bázi Mg a Ca. 

MEMBRACLEAN 1 je doporučený pro mlékáren-
ský průmysl za účelem odstranění anorganic-
kých látek v zařízení a na recyklaci C.I.P. nádrží, 
tanků, potrubních systémů a dalších. 

Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Návod na použití  
Po předběžném proplachu procesní vodou pou-
žijte sanitační roztok prostředku o požadované 
koncentraci (1-3 %) v závislosti na pH, stabilitě 
použité membrány a teplotě v rozmezí mezi 60-
75 ºC (pro některé specifické proplachovací po-
stupy je doporučena maximální teplota až 85 ºC).  

Vždy je d ůležité se řídit specifikací membrány 
poskytnutou výrobcem .  

MEMBRACLEAN 1 může být korozivní 
s alkalickými (měkké) kovy. Doporučujeme pro-
vedení testu. 

Přípravek je vhodný i pro cirkulační systémy. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Dávkování 
Koncentrace 2-8 %, při teplotě 60-75 °C po dobu 
asi 30 minut sanitace potrubí a nádrží. 

Pro mytí podlahy použijte roztok o koncentraci 
0,2-0,5 % a teplotě do 50 °C. 

Po použití vždy sanitovaný povrch dobře oplách-
něte čistou vodou. 

 

Balení  
12 kg barely 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Otevřené balení ihned spotřebujte. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) je tento 
přípravek klasifikován: GHS05 Korozivní a žíravé 
látky. Při prodeji vám bude s první dodávkou 
předán Bezpečnostní list prostředku. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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