
 

 

PRODUKTINFORMATION 

Serviceaftale – specialkemisk driftsanalyse 

Periodisk opfølgning – få analytisk dokumentation for den primære 

effekt af specialkemikalier til vandbehandlingen 

 

S e r v i c e s  

Anvendelsesområder 
Autoklave-Tec A er specielt udviklet til kon-
servesindustrien med henblik på at beskytte 
færdigvarer og produktionsudstyr mod belæg-
ningsdannelser og korrosion. Autoklave-Tec A 
er godkendt af Veterinær-direktoratet, til an-
vendelse indenfor alle typer af autoklaver, pa-
steuranlæg og dåsevaskeanlæg.  
 
Produktspecifikke kendetegn 
Bredspektrede korrosionsinhibitorer, stabilisa-
torer, fedtdispergatorer og glansforbedrende 
stoffer i syn-ergistisk blanding. 
 
udseende: klar, brunlig væske 
massefylde: 1,11 kg/l 
viskositet: 12 mPas 
pH-værdi: 9-9,5 
 
Virkemåde 
De særlige korrosionsinhibitorer beskytter va-
rer og produktionsudstyr mod tæringer, selv 
ved meget aggressive kogemiljøer og køle-
vandskvaliteter. Produktet giver desuden en 

forøget beskyttelse mod korrosion stammende 
fra dampinjektion o.l. Gamle rustbelægninger 
ombygges langsomt til passiveret overflade. 
 Hårdhedsdannere og andre problemstoffer 
holdes effektivt bort fra dåser og autoklavers 
overflade, så der er mulighed for en belæg–
ningsfri overflade. Særlige overfladeaktive 
stoffer giver en glansforbedrende udseende af 
varen efter kogningen, og stoffet påfører des-
uden dåser o.l. en mikrofilm af en inhibitor, så 
varen er sikret bedre mod korrosion ved sene-
re oplagring, transport under aggressive for-
hold etc. 
 
Særlige Fordele 
brugsklar opløsning, som ikke kræver yderli-
gere manuel opblanding eller håndtering 
beskytter effektivt hele anlægget mod korro-
sion og belægningsdannelser muliggør pro-
duktion af en belægningsfri og glansfuld fær-
digvarer højtkoncentreret produkt giver meget 
lav dosering ikke-toksisk og godkendt af Vete 
rinærdirektoratet 

Får du fuld effekt af din vand-
behandling? 
 
Vores dagligdag er mættet med opgaver af 
vidt forskellig art. Vi skal oveni også levere 
dokumentation som viser, at tingene kører 
optimalt og økonomisk.    
    Således har man tit følelsen af, at man 
ikke når det hele lige grundigt, simpelthen 
fordi der er mindre og mindre tid til at få kla-
ret alle opgaverne. 
 
Når I doserer specialkemikalier til vand-
behandlingen er det fordi, at I forventer en 
effekt af behandlingen. Oftest sker det imid-
lertid, at behandlingen ikke får den forven-
tede virkning p.g.a. svigt i selve doseringen, 
udsving i driftsforholdene eller måske en 
fejlbehæftet analyse i egenkontrollen.  
    Det er ærgerligt, det koster ofte mange 
penge i tabt funktion og det giver unødigt 
tidsspilde, som der ikke er plads til. 
 
Du har behov for hjælp. Du mangler måske 
én til at hjælpe dig med at optimere tallene, 
én til at se om du gør det på den rigtige 
måde eller du har brug for mere dybde-
gående analyse med mellemrum for at sik-
re, at tingene ikke begynder at skride. 
     

Hjælpen er lige om hjørnet –  
i bogstaveligste forstand 
 
Kan du nikke genkendende til disse problem-
stillinger, så er en serviceaftale fra acti-
Chem nok svaret du har ventet på. Vores 
specialkemiske driftsanalyse gennemføres 
lokalt ude på dit anlæg et antal gange om 
året: på månedsbasis, kvartalsvis eller når 
det passer med dine ønsker og behov. 
    Besøget står din lokale acti-Chem tekniker 
for, som er godt inde i jeres driftsforhold. 
Han eller hun udtager vandprøver fra alle  
relevante strenge i dit anlæg. Vandprøverne  
analyseres straks på stedet og du får med 
det samme svar på status for din vandbe-
handling, samt evt. behov for justeringer. 
 
 
Mobilt laboratorium giver svar straks! 
 
Vi har investeret meget væsentligt i det 
mest moderne mobile analyseudstyr på 
markedet. Det gør os i stand til at analysere 
og diagnosticere de fleste problemstillinger 
ude på dit anlæg under selve besøget. Med 
et dugfrisk analyseresultat i hånden slipper 
du for unødig ventetid og fejlkilder.  
    Du får også mulighed for at kunne juste-
re parametre på plads med det samme, 
som måtte være uden for driftsoptimum. 
Din acti-Chem tekniker hjælper dig straks. 



 
 

 

PRODUKTINFORMATION  

Serviceaftale – specialkemisk driftsanalyse   

S e r v i c e s  

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Dimensioner     

Kapacitet     

Tophastighed     

Energiforbrug     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sådan skaber det ekstra værdi for dig 
Du behøver fremover ikke at spekulere på, om 
du står alene med problemerne. Vi er der for at 
træde til og for at hjælpe dig.  
 
Merværdi for driften 

• Meget omfattende analyseprogram sikrer,  
  at alle parametre vurderes optimalt. 
• Straks-hjælp til eventuelt behov for juste-  
  ring af dosering e.l. 
• Sikkerhed for fuld effekt af behandlingen 
• Omfattende dokumentation og historik  
  sikrer, at anlægget aldrig afviger fra  

  optimalt driftsniveau  
 

Merværdi for økonomien 
• Korrekt indregulering sikrer optimalt  
  kemikalieforbrug og muliggør besparelser 
• Større sikkerhed for sikker og stabil drift 

 
Merværdi for miljøet 

• Mindre kemikalieforbrug pga. præcis        
 indregulering og optimering 
• Mindre påvirkning af energiforbrug via 
 mindre kemikalieforbrug 
   
 
 

 

Helhedsløsning 
Hos acti-Chem tilbyder vi flere måder 
at sam-arbejde på omkring din vand-
behandling. Helhedsløsninger er for 
dig, som ønsker en slutfunktion og to-
taløkonomi med 100% garanti for 
funktion og effekt. Du outsourcer alt 
bøvlet til os og vi leverer og drifter den 
komplette løsning, som præcis opfyl-
der dine krav. Du kan holde fokus på 
dine primære opgaver og vi tager os af 
resten. Helhedsløsningerne består ty-
pisk af rådgivning, specialkemi til frit 
forbrug, anlæg og lokal driftskontrol. 
De leveres oftest som alt-inkl. aftaler 
til fast pris. Hør mere om Helhedsløs-
ninger hos din acti-Chem konsulent. 
 
Produkter vi sælger 
Du er også velkommen til selv at styk-
ke din egen løsning sammen blandt de 
mange spe-cialprodukter vi tilbyder til 
vandbehandling. Vi hjælper dig gerne 
med at udvælge. 
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