
 

niroklar® SF  
Kwaśny produkt myjący do przemysłu spożywczego 

                 1/2 
Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.    Telefon:  +4822 616 02 23  e-mail: office_pl@drweigert.com 
ul. Francuska 18, 03-906 Warszawa   Faks:        +4822 617 81 21  Internet:: www.drweigert.pl 
 

Powyższa informacja, która jest odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa, ale 
nie pociąga za sobą obietnicy jakościowej oraz innych właściwości. 

 
 
 

Właściwości: niroklar SF jest specjalnym, kwaśnym środkiem myjącym na bazie nieorganicznych 
kwasów oraz specjalnych środków dyspergujących. Działa łagodnie, ale z dobrym 
efektem czyszczenia pozostałości mineralnych i organicznych. Stężenia robocze niroklar 
SF nie dają piany we wszystkich praktycznych zastosowaniach oraz charakteryzują się 
bardzo dobrymi właściwościami dyspergującymi, co oznacza wysoki poziom absorpcji 
zabrudzeń w roztworze.  
Przy zachowanych zalecanych stężeniach i temperaturach stosowania, niroklar SF może 
być użyty do powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i kwasoodpornych tworzyw 
sztucznych. Uszczelki gumowe oraz uszczelki z materiałów odpornych na działanie 
kwasów nie są niszczone przez roztwory środka. niroklar SF nie jest odpowiedni do 
powierzchni galwanizowanych.   
 
 

Zastosowanie: niroklar SF nadaje się do wszystkich kwaśnych procedur mycia w całym zakresie    
przetwórstwa żywności, szczególnie w przypadkach, gdy wymagane jest nieagresywne 
działanie, dobra wypłukiwalność środka, brak piany, dobra moc mycia oraz właściwości 
dyspergujące.  
Zalecane użycie niroklar SF to kwaśne mycie beczek KEG oraz tanków ciśnieniowych  
w przemyśle piwowarskim.  
Użyty może być także w kwaśnym kroku mycia systemów CIP w całym zakresie 
przetwórstwa żywności.  
niroklar SF może być używany do zimnej dezynfekcji CIP łącznie ze środkami dezynfek-
cyjnymi zawierającymi kwas nadoctowy typu neoseptal PE. Możliwa jest wtedy kontrola 
przewodnictwa takiego roztworu. 
W procesach mycia systemów mikro- i ultrafiltracji membranowej, niroklar SF używany 
jest w etapach kwaśnego mycia i neutralizacji.  
niroklar SF może być wykorzystany zarówno w procesach zimnych jaki i gorących od 0 do 
95°C. Górna granica temperatury zależy od zaleceń producenta urządzeń szczególnie dla 
systemów membranowych.  
 

Produkt wyłącznie do zastosowań przemysłowych. 
 
 

Dozowanie: W zależności od aplikacji typowe stężenia niroklar SF wynoszą 0,5 – 1% w programach  
mycia kwaśnego systemów CIP, 1 – 3% jako kwaśny środek myjący, 0,5 – 2% do mycia  
systemów membranowych – należy przestrzegać zalecenia producenta. 
 

Po użyciu niroklar SF należy wykonać płukanie wodą zdatną do picia.  
 

Nie mieszać z innymi środkami. 
 

Układ dozowania należy płukać wodą przed zmianą produktu. 

 

Zaleca się użycie automatycznych systemów dozowania typu weigomatic® dla  
powtarzalnego, bezpiecznego i ekonomicznego dozowania środka. 
 
 

Określenie stężenia: Do 10 ml roztworu dodać 1-2 krople fenoloftaleiny, miareczkować 0,1N NaOH do zmiany 
koloru z bezbarwnego na czerwony. 
 

Ilość 0,1N NaOH x 0,183 = % stężenie (wagowe) niroklar SF 
 
 

Dane techniczne: Wygląd: przezroczysta, bezbarwna ciecz 
Gęstość (20°C): ok. 1,18 g/cm3  
Wartość pH (1% w wodzie demi): 1,2 
Kwasowość (ilość ml 0,1N NaOH do neutralizacji 400 mg koncentratu w obecności 
fenoloftaleiny):                                                           ok. - 22   
 
 

Składniki: Składniki według Rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: 
<5% fosfoniany, nieorganiczny fosfor (z kwasu fosforowego) 
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Magazynowanie: Magazynować w temperaturach -20 – 30°C.  

Okres trwałości 2 lata od daty produkcji. Data ważności produktu podana jest na etykiecie  
za symbolem . 
 
 

Rodzaj zagrożenia i zasady 
prawidłowego postępowania: 

Zgodnie z Dyrektywą o substancjach i preparatach chemicznych 1999/45/EC dla 
koncentratu: produkt żrący. Zawiera: kwas fosforowy 5 – 20%, kwas azotowy 5 – 20%. 
Powoduje oparzenia. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody  
i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą 
zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody. Nosić 
odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady 
lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.  
Dalsze informacje o produkcie znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie 
www.drweigert.pl / zakładka „Pliki”. 
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