
Ansep BLC

Omschrijving:

Eigenschappen: * effectieve reiniging van biertapinstallaties

* voorkomt vorming van kalkaanslag

*

Productgegevens:

Voorkomen: heldere, paarse vloeistof

Opslagstabiliteit: 5 tot 35°C

Houdbaarheid: 9 maanden

Oplosbaarheid:

Dichtheid:

P-gehalte: 0,62%

N-gehalte: 0,00%

Vlampunt: > 100°C

pH: 11,1 - 11,7 (1%, 20°C, demiwater)

Schuimgedrag: niet schuimend

Materiaalbestendigheid:

Metalen:

Kunststoffen:

Afdichtingen: EPDM, PFTE en andere alkalibestendige afdichtingen.

Austenitisch CrNi staal (kwaliteit ten minste DIN 1, 4301 = AISE 

304), ijzer, emaille.

PTFE, PE, PP, PFA en andere alkalibestendige kunststoffen.

1,120-1,160 g/cm³ (bij 20°C)

Ansep BLC is, in de omstandigheden zoals hieronder 

beschreven, toepasbaar op:

Vloeibaar, alkalisch reinigingsmiddel met actief chloor 

voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

kleurindicatie zorgt voor een verbeterde veiligheid en 

procesbeheersing

bij 20°C in elke verhouding mengbaar met 

water
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Toepassing:

Monitoring: Concentratiebepaling:

Ansep BLC is geschikt voor het reinigen van pijpleidingen, 

kranen, vaten en biertapinstallaties in de voedingsmiddelen- en 

drankenindustrie.

Concentratie:

Temperatuur:

4,0 - 8,0 %

5 - 50 °C

15 - 20 minuten

Indien de oplossing uiteindelijk paars kleurt, duidt dit op een 

schoon systeem.

Contacttijd:

Spoel de oplossing door alle leidingen en kranen tot de 

gekleurde oplossing kan worden gezien. De oplossing kan 

paars, groen, grijs of tinten daarvan zijn. Laat gedurende de 

voorgeschreven contacttijd het product inwerken op de 

vervuiling. 

Doe een finale spoeling met water van drinkwaterkwaliteit tot het 

water helder is, zodat alle productresten volledig worden 

verwijderd.
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Veiligheid:

ECOLAB BV ECOLAB BVBA

Iepenhoeve 7 Noordkustlaan 16c

3438 MR Nieuwegein 1702 Groot-Bijgaarden

NEDERLAND BELGIE

0031 (0) 30 608 2222 0032 (0) 2 467 51 11

nl-nl.ecolab.com nl.be.ecolab.com

De relevante gevarenidentificaties van Ansep BLC worden 

vermeld in het veiligheidsinformatieblad. Gelieve uw Ecolab-

vertegenwoordiger te contacteren bij verdere vragen.

Hygiëneconcepten spelen een sleutelrol in de voedingsmiddelen-

, dranken-, farmaceutische en cosmetische industrie. Ecolab 

biedt oplossingen voor optimale hygiëne.

Hierbij maken we gebruik van een uitgebreid productgamma, 

specifieke apparatuur voor opslag, dosering, sturing en 

bewaking van hygiëneprocessen. Dit alles kan gescheiden of in 

een totaalconcept worden toegepast. Onze hygiëneconcepten 

zijn talrijk: bekende voorbeelden zijn Topax Integral (lage druk 

schuim-systemen), Protect User Support (opslag- en 

distributiesystemen), PlanChexx (hygiëne procedure tool). De 

combinatie tussen producten, apparatuur en service zorgt ervoor 

dat Ecolab een unieke positie heeft binnen het 

hygiënemanagement.

Ecolab ontwikkelt en produceert hoogwaardige reinigings- en 

desinfectie-systemen voor de institutionele en industriële markt. 

Ecolab biedt totaaloplossingen voor schoonmaakbedrijven, 

instellingen voor gezondheidszorg, recreatiebedrijven, 

textielverzorgingsbedrijven, horeca, catering, 

voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische en cosmetische 

industrie. Ecolab levert een compleet aanbod op alle gebieden 

van reiniging en desinfectie. Niet alleen in de Benelux, maar 

Ecolab heeft een uitgebreide Research & Development afdeling 

waar de producten en systemen ontwikkeld worden. Hierbij 

wordt ten allen tijde rekening gehouden met efficiëntie, 

gebruikskosten, milieu-impact en veiligheid.

versie: september 2020

Ansep BLC is gelabeld als "corrosief" (symbool "C")

Totaaloplossing in 

hygiëne:

De verklaringen, informatie en gegevens welke hierin gegeven zijn, zijn met de grootst mogelijke precisie en 

betrouwbaarheid samengesteld. De informatie beschrijft de karakteristieke voordelen van dit product bij normaal 

gebruik. Deze kunnen echter niet dienen als garantie, expliciete of impliciete vrijwaring voor de geschiktheid van 

een specifiek doel en hebben geen invloed op de verplichte garantie (indien aanwezig). De specificaties en 

prestaties kunnen variëren afhankelijk van de operationele condities. Omdat verschillende parameters de 

productprestaties en toepasbaarheid beïnvloeden, ontslaat deze informatie de gebruiker niet van de wettelijke 

aansprakelijkheid in relatie tot de geschiktheid van het product en het nemen van de passende 

veiligheidsmaatregelen. Tenslotte, moet een mogelijke overtreding van patentrechten ten allen tijde worden 

voorkomen. De in de productinformatie opgenomen gegevens zijn deze die bekend zijn op het ogenblik van de 

uitgave en houden geen rechtsgeldige verbintenis in wat betreft eigenschappen of concrete inzet van onze 

producten. Indivivuele proeven en de nodige voorzichtigheid bij de inzet van onze producten zijn aangewezen.
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