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IP-4000 
 
Vörunúmer og umbúðir: 
40018020 20 l brúsi 
40018082 200 l tunna 
 
Eiginleikar:   
IP 4000 er tvívirkt lágfreyðandi hreinsiefni fyrir matvælaiðnað ætlað til hreinsunar og sátthreinsunar á lokuðum kerfum, sjálfvirkum lokuðum 
mjaltakerfum, mjólkurgeymum og öðrum mjaltaáhöldum. IP-4000 hreinsar mjög vel fitu og prótein. IP-4000 inniheldur tæringarverjandi efni.  
 
Notkun: 
ALMENN NOTKUN: Notkunarstyrkur 0,5-0,7% eðq 0,5-0,7 dl í 10 l af vatni. Þvottatími þarf að vera 5-15 mín. Skola þarf með vatni þar til 
kerfið er laust við allar sápurestar. Skolið vel öll áhöld eftir hreinsun. 
NOTKUN Í MJÓLKURIÐNAÐI:  1) Skolið kerfið með volgu vatni.  2) Þvoið síðan með heitu sápuvatni. Styrkur þvottavatns þarf að vera á 
bilinu 0,4-0,6%. Þvottatími þarf að vera 6-8 mín. Hitastig þarf að vera á bilinu 75-85°C í byrjun þvottar og þvotti verður að ljúka áður en 
hitastig þvottavatns fer niður fyrir 40 °C.  3) Skola þarf kerfið með volgu vatni þar til kerfið er laust við allar sápurestar. Látið sogdæluna 
ganga þar til vatn hefur tæmst ú kerfinu. Tæmið fyrir næstu mjaltir allt vatn úr slöngum og tækjum í mjólkurhúsi. ATH. Góðar 
kerfisþvottavélar þurrka kerfið sjálfar eftir síðustu skolun. 
 
Tæringarhætta: 
Óblandað getur IP-4000 tært ýmsa málma, t.d. ál, tin og sink. 
 
Meðhöndlun: 
IP-4000 á að meðhöndla af varúð og ekki án persónuhlífa (sbr. öryggisleiðbeiningar). 
 
Geymsla: 
IP-4000 geymist í a.m.k. eitt ár frá framleiðsludegi sé hún í upprunalegu umbúðunum, lokuðum við 5-20°C. IP-4000 á að geyma fjarri 
sýrum og súrum hreinsiefnum, matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri. 
 
Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar við 20°C: 
Ástand og útlit: Tær, gulleitur vökvi. 
pH: ~13. 
pH, 1,0% blanda: ~12,2. 
Eðlisþyngd: ~1175 kg/m3. 
 
Upplýsingar um innihald: 
 
Efni    CAS-nr.  EINECS-nr. Þyngdarhlutfall 
Kalíumhýdroxíð   1310-58-3  215-181-3   5-15% 
Natríummetasílikat   6834-92-0  229-912-9   <5% 
Natríumhýpóklórít   7681-52-9  231-668-3   <5% 

 
Varnaðarmerki: 
C (ætandi). 
 
Hættumerking: 
Ætandi. 
 
Varúðarmerking: 
Má ekki blandast með sýru. Berist efnið á húð skolið strax af 
með miklu vatni. Berist efnið í augu skal strax skola vandlega 
með miklu vatni og leita læknis. Notið viðeigandi hlífðarhanska 
og hlífðargleraugu/andlitsgrímu. Leitið umsvifalaust læknis ef 
slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart; sýnið 
umbúðamerkingarnar ef unnt er. 
 

 

  

Ýmsar upplýsingar: 
Öryggisleiðbeiningar fást hjá framleiðanda. 
Varan er skráð hjá Eitrunarupplýsingastöð (sími 543 2222). 
Varan er vottuð af Umhverfisstofnun til notkunar í matvælaiðnaði (03-408). 
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