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Divos toodete ensüümlisand kõikidele 
membraanitüüpidele 

 
Kirjeldus 
Divos 80-6 on ilma pindaktiivsete aineteta ensüümipõhine vedel lisand pesuainele, 
mida kasutatakse koos erinevate Divos toodetega sõltuvalt membraani tüübist ja 
eemaldatavast mustusest. 

Divos 80-6-te kasutatakse tavaliselt koos leeliseliste Divos toodetega piima- ja 
ravimitööstustes. 

Divos 80-6 sobib kasutamiseks ka koos enamike leeliseliste Divos toodetega paljudes 
kasutuskohtades mujal toiduaine ja karastusjookide tööstustes. 

 
Põhiomadused 
• Divos 80-6-te on testitud ja see on saanud heakskiidu kasutamiseks koos kõigi MF, 

UF, NF ja RO tüüpi membraanidega. 
• Divos 80-6 koos leeliseliste Divos toodetega on väga tõhus valkude 

eemaldamisel kloori mittetaluvatelt membraanidelt piimatööstustes. 
• Divos 80-6 koos leeliseliste Divos toodetega on väga tõhus orgaanilise ja 

anorgaanilise mustuse eemaldamisel kloori mittetaluvatelt membraanidelt paljudes 
kasutuskohtades toiduaine ja karastusjookide tööstustes. 

• Divos 80-6 koos teiste Divos toodetega on väga tõhus probleemsetes 
leotuskohtades, st membraanseadmetes, mille töövõime on vähenenud valkude 
liigse sadestumise tõttu. 

 
Eelised 
• Testitud kõigi tähtsamate MF, UF, NF ja RO membraanitüüpide puhul ning toode 

on saanud heakskiidu peamistelt seadmete tootjatelt. 
• Koos teiste leeliseliste Divos toodetega tõstab puhastustõhusust ja tootlikkust ning 

parandab lõpptoote kvaliteeti. 
• Erakordselt paindlik ning sobib kasutamiseks koos paljude teiste leeliseliste Divos 

toodetega pesemisvõime parandamiseks, veevoolu suurendamiseks ja 
puhastustõhususe tõstmiseks. 

• Koos teiste Divos toodetega on väga tõhus valkude ja muu orgaanilist päritolu 
mustuse eemaldamisel, lubjakivi settimise ennetamisel piimatööstustes ning 
puhastus- ja tootmistõhususe tõstmisel. 

• Sobib  kasutamiseks  toiduaine  ja  karastusjookide  tööstustes  koos teiste 
leeliseliste Divos toodetega RO membraanides, millel on madal pH-taluvus ja mille 
probleem seisneb orgaanilises ja anorgaanilises mustuses; toode taastab veevoolu 
ja optimeerib tootmismahtu. 

• Teiste   leeliseliste   Divos   toodetega   kombineeritult   taastab suurepäraselt 
piimatööstuste seadmete valgusademe tagajärjel vähenenud võimsuse. Toode 
puhastab blokeerunud membraanipoorid, suurendab läbilaskvust, taastab vee 
voolukiiruse ning tagab seadme täisvõimsuse. 

• Enamiku membraanide puhastusseadmete puhul kasutatakse toodet üks kord ja 
seejärel see kõrvaldatakse. Kemikaali ühtlaseks doseerimiseks võib kasutada 
automaatset taimeriga doseerimist. 
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Kasutusjuhised 

Divos 80-6-te kasutatakse kontsentratsioonides 0,3-0,5 massi% (0,3-0,5 mahu%) temperatuuril 30-50 °C erineva kestvusega sõltuvalt sellest, 
kas on tegemist ringpesu või leotusmeetodiga ning olenevalt membraanitüübist ja mustuse liigist. 
Divos 80-6-te kasutatakse alati koos teiste Divos toodetega. Temperatuur ja pH, mille juures Divos 80-6-te kasutatakse, 
sõltub membraani puhastustemperatuurist ja pH-taluvusest. 
Pärast kasutamist tuleb kõik Divos 80-6-te sisaldavad lahused põhjalikult välja loputada, et need ei jääks toidu ja karastusjookidega 
kokkupuutuvatele pindadele. 
 
Tehnilised andmed 
Välimus: Läbipaistev kahvatukollane vedelik  
pH (1% lahus temperatuuril 20°C): 6,1  
Suhteline tihedus temperatuuril 20°C: 1,01 
Keemiline hapnikutarve (KHT): 216 gO2/kg  
Lämmastikusisaldus (N): 0,1 g/kg 
Fosforisisaldus (P): <0,1 g/kg 
Ülaltoodud andmed kehtivad tavatootmise kohta; tegemist ei ole spetsifikatsiooniga. 

 
Ohutu käitlemine ja säilitamine 
Säilitada suletud originaalanumates, vältida äärmuslikke temperatuure. Täielik informatsioon toote ohutu käitlemise ja hävitamise kohta 
on toodud eraldi ohutuskaardil. 

 
Toote sobivus 
Enne mistahes soovituste andmist tuleb kontrollida koos kliendi, membraani tootja või seadmete tootjaga membraani tüüpi ning selle 
temperatuuri- ja pH-taluvust. 
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