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PRODUCTINFORMATIEBLAD

E.P. Ultran.

Zeer krachtig reinigingsconcentraat voor
gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Algemene omschrijving

E.P. Ultran is een zeer krachtige, ecologisch verantwoorde geconcentreerde, waterverdunbare ontvetter. E.P. Ultran voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan
reinigingsmiddelen voor materialen die in de levensmiddelenindustrie in aanraking
mogen komen met voedingswaren.

Problematiek
•
•
•
•
•
•

ingebrand vet
bloed- en eiwitresten
roetaanslag in rookkasten
ingebrande olie
opeenhoping van hardnekkig vuil
voedingsresten vormen een haard voor bacteriën

De oplossing

E.P. Ultran is een zeer krachtige biologisch afbreekbare ontvetter die zelfs diep
ingebrande vetten oplost. E.P. Ultran heeft natuurlijke oppervlakteactieve
bestanddelen die de oppervlaktespanning van de reinigingsoplossing zodanig verlaagt
dat het zelfs in haarscheurtjes diep binnen dringt, zodat ook daar de reiniging plaats
vindt. E.P. Ultran emulgeert deze vervuiling, zodat deze makkelijk met water, borstel,
spons of doek is te verwijderen.

Speciale voordelen
•
•
•
•
•
•

E.P. Ultran voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan reinigingsmiddelen voor
materialen die in de levensmiddelenindustrie in contact kunnen en mogen komen
met levensmiddelen.
E.P. Ultran lost zowel dierlijke als plantaardige vetten op.
E.P. Ultran kan zonder meer daar gebruikt worden waar een vetafscheider
aanwezig is.
E.P. Ultran is volledig biologisch afbreekbaar.
E.P. Ultran is niet brandbaar.
E.P Ultran is een superconcentraat en is dus economisch in gebruik.
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De toepassing
•
•
•
•

het reinigen van ovens, grills, bakplaten en fornuizen
het verwijderen van ingebakken vet
het grondig reinigen van rookkasten
het verwijderen van bloed- en eiwitresten op werkbanken, muren en vloeren in
slachterijen

Opmerkingen

Ingebakken vetten zijn alleen te verwijderen door sterke alkalische middelen. Let daarom
op bij het gebruik van E.P. Ultran. Niet gebruiken op glas. E.P. Ultran kan in een hoge
concentratie verf en laklagen matteren. Vermijd langdurig contact met aluminium, koper,
messing en tin. Test E.P.Ultran eerst op beperkte schaal uit. Contact met de ogen en huid
vermijden. Neutraliseren met water.
E.P. Ultran kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor
levensmiddelen –en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten
werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te
staan. E. P. Ultran draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend
in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.
*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten
uit
bij
geschiktheid
van
reinigingsproducten
voor
de
voedingsmiddelenindustrie.

Werkwijze
•
•
•
•
•
•
•

E.P. Ultran dient verdund te worden met water, afhankelijk van de mate en soort
vervuiling. Raadpleeg voor de verdunningsgraad uw productadviseur.
E.P. Ultran kan via dompeling, verneveling of borstelmethode verwerkt worden.
Dompelmethode: dompel het te reinigen object in de E.P. Ultran. Laat het product
inwerken op de vervuiling. Haal het object uit de dompelbak en spoel grondig af met
water.
Verneveling: met de juiste verdunning innevelen, in laten werken en afspoelen met
water.
Borstelmethode: breng E.P. Ultran op met een borstel, laat het product intrekken,
borstel de vervuiling af en spoel na met water.
E.P. Ultran kan verwerkt worden via een "cleaning-in-place"methode. Raadpleeg uw
productadviseur.
E.P. Ultran werkt optimaal in combinatie met hogere temperaturen: warm water,
verwarmde ovens, voorverwarmde bakplaten en hoge omgevingstemperatuur.

Verpakking

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en
neemt bij vervolgorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of
reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.
Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van
gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij
productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval
bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100%
recyclebaar.
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