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Mip MA 
 
Beskrivelse Flytende, sterkt alkalisk rengjøringsmiddel til bruk i 

næringsmiddelindustrien.  

 

Produktfordeler • Egnet til enfaset rengjøring 

 • Gode komplekserende egenskaper uten bruk av NTA eller 
EDTA 

 • Inneholder ikke overflateaktive stoffer 

Egenskaper 
Konsentrat Utseende: Klar gulaktig væske * 

 Oppbevaring: −15 °C til +40 °C 

 Holdbarhet:  min. 2 år. 

 Oppløselighet: blandbart med vann i alle forhold 

 Tetthet/20°C: 1,21 − 1,25 g/cm³ * 
 P-innhold: 0,04 - 0,08 % 
 N-innhold: 0,04 – 0,06 % 

 COD: 20 – 40 mg O2/g 

 Flammepunkt: >100°C 

Bruksoppløsning (1 %) pH: 12,0 − 13,0* 
(1%, 20°C, demineralisert vann) 

 Skummeevne: ikke skummende, egnet til CIP 
 * Parametere til bruk ved inngangskontroll 
 
Materialpåvirkning Under de gitte betingelser kan Mip MA brukes på: 
 
• Metall Austenitisk (rustfritt, CrNi) stål (minimumskvalitet DIN 1.4301 = 

  AISE 304), stål. 
 
• Plast Alkalibestandige som f.eks. PE, PP, PTFE, PVDF, PVC. 

• Pakninger  Alkalibestandige som f.eks. NBR, EPDM, PFTE.  
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  Food & Beverage Division 
 
   

Bruksområde Mip MA brukes til å fjerne smuss, fett og proteiner ved 
 rengjøring av maskiner, tanker og rør i næringsmiddelindustri 
   

Mip MA har gode kalkbindende egenskaber og er derfor egnet til 
enfaset rengjøring. 

 
Bruksanvisning Dosering:      0,5 – 2,0%  

Temperatur:  kaldt - 90 0C 
Virketid:        10 - 60 minutter 
 
Etter endt rengjøring skal alle flater som kommer i kontakt med 
næringsmidler skylles grundig med rent vann.  

 
Merk! Vær oppmerksom på risikoen for sammenblanding, herunder 

blanding i avløp, av forskjellige typer kjemikalier ved bruk. F.eks. 
kan det dannes farlige klorgasser ved samtidig bruk av klor- og 
syreholdige produkter. 
 
Vær også oppmerksom på risikoen for påvirkningen av 
renseanlegg og andre biologiske systemer ved utslipp av 
kjemikalieholdig avløpsvann - spesielt ved anaerobe eller mindre 
renseanlegg. Dette gjelder spesielt ved utslipp av biocide 
produkter og produkter med høy eller lav pH.  
 

Kontroll  Konsentrasjonen av Mip MA kan bestemmes ved hjelp av 
ledningsevnemåling eller titrering. 

 
 Titreringsfaktor: 0,106 
 Forlag: 20 ml bruksoppløsning       
 Indikator: fenolftalein   
 Titreringsvæske: 0,1 N saltsyre  
 

Sikkerhetsforhold Faremerkingen for Mip MA: ETSENDE (C) 
 

For relevante risiko- og sikkerhetssetninger; se tilhørende 
sikkerhetsdatablad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovennevnte opplysninger er basert på vår viten og erfaring. Disse er ikke en lovlig bindende forsikring for definerte egenskaper eller for 
egnetheten til et spesifikt formål. Videre, grunnet en rekke parametere som kan påvirke bruken av produktet, fritar ikke dette brukeren for 
selv å undersøke produktets anvendelighet og tilhørende sikkerhetsforanstaltninger. Ytterligere skal en mulig krenkelse av 
patentrettighetene unngås.   
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