
Innan du använder slangen första gången bör du göra följande för att förhindra att den transporterade vätskan förändras.
• Fyll slangen med vatten (+70°C/+80°C).
• Behåll vattnet i slangen minst 2h.
• Fortsätt sedan med din vanliga rengöring och följ rekommendationerna nedan för att förhindra en alltför snabb åldring av slangen.

 Råd för rengöring

• Dessa rekommendationer är baserade på en till två rengöringscykler per dag (maximalt 15 minuter för kemisk rengöring).
• Varje rengöringscykel måste efterföljas av komplett sköljning.
• För andra kemikalier, koncentration, varaktighet, frekvens eller temperatur, vänligen kontakta oss för att hitta lämplig slang för din applikation.

Max 
varaktighet 

totalt

CITERDIAL 
LACTADIAL - ALCODIAL 
VENDANGE - VINITRELL 

SUPERVRAC AL EC 
TRELLVAC AL EC

ALIKLER D 
ALIKLER G2 - BIOVAST 

BIOCLEAN - KLENET

MILLESIME 
TRELLVIN - BERGALAV 

MULTIDIAL UPE 

Varm vatten max 30 
minuter • max 90°C • max 95°C

Ånga  
(cirkulerande) 

max 10 eller 
30 minuter

• max 110°C under 
max 10 minuter • max 130°C under max 30 minuter

Salpetersyra

max 15 
minuter 

• 0.1% vid max 85°C
• 3% vid rumstemperatur

Fosforsyra • 1% vid max 85°C
• 3% vid rumstemperatur

Klorföreningar (saltsyra, 
natriumhypoklorit…) • 1% vid max 70°C

Natriumhydroxid • 2% vid max 80°C
• 5% vid rumstemp.

• 2% vid max 60°C
• 5% vid rumstemperatur

• 2% vid max 80°C
• 5% vid rumstemp.

Väteperoxid • 3% vid rumstemperatur • 1.5% vid max 85°C
• 3% vid rumstemp.

Peracetic acid • 0.5% vid rumstemp. • 1% vid rumstemperatur • 1% vid max 50°C

 Regelbunden kontroll
Vi rekommenderar regelbunden kontroll av slangen (innertub och yttergummi) för att 
säkerställa att slangen fortfarande är säker att använda eftersom dess ursprungliga 
egenskaper så småningom förändras vid användning.

 Lagring Håll borta från direkt (sol)ljus och värme. Använd genomborrade pluggar vid behov.

 Stillastående vätska Förbjudet med undantag för ALCODIAL eller MULTIDIAL UPE under begränsad tid.

 Varning Använd inte högtrycksrengöring för att rengöra slangen invändigt.
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