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Konsamat Neu
Nr artykułu 96011-00
Nowy Konsamat Neu został opracowany w szczególności z myślą o zachowaniu
świeżości produktów przez długi czas i z myślą o braku konieczności wymieniania go
na etykiecie produktu końcowego.
Konsamat Neu zawiera 2 enzymy, które hamują niechciane bakterie i inne
mikroorganizmy przez cały okres przydatności produktu.

Enzymy te zostały zatwierdzono zgodnie z kodeksem żywności ‘Codex Alimentarius’
i nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie stosowania w produktach
końcowych.
Dzięki składowi i metodzie działania, Konsamat Neu został sklasyfikowany jako
produkt pomocniczy, który nie musi być deklarowany (wymieniony) na etykiecie
produktu końcowego, zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 1333/2008/EWG, art. 3
(2)b.

Dla optymalnych rezultatów polecamy następujące produkty:
Produkt

Efekty

Antibac AC-pH (96001-00)

Zmniejszenie naturalnego
zanieczyszczenia mikrobiologicznego

Schmakin Clean Label Flüssig (20280-05)

Stabilizacja (trwałość) smaku aż do
końca okresu przydatności

Zalety:
-

znaczne zmniejszenie rozwoju wszystkich bakterii

-

działanie grzybobójcze

-

długotrwała świeżość produktu

-

brak konieczności deklarowania na etykiecie produktu końcowego

Wszystkie dane i zalecenia nie są wiążące. Dostawa odbywa sie ze wskazaniem na fakt, że podmiot stosujący produkt sam jest odpowiedzialny za przydatność do zastosowania. Należy
przestrzegać miejscowych przepisów i rozporządzeń. Ponadto obowiązują nasze Warunki Sprzedaży i Dostaw. Żadna z informacji nie może był kopiowana, publikowana lub stosowana w celach
dowodowych bez naszej pisemnej zgody.
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Zalecenia dotyczące stosowania:

Jako wstępną obróbkę produktu polecamy zastosowanie kąpieli w Antibac AC-pH w
dawce 0,5 % (5 g na 1 litr wody). Uwaga – należy użyć zimnej wody z kranu
(< 10 °C). Wartość pH wody powinna zawsze wynosić < 4.

Następny krok to zastosowanie Konsamat Neu w dawce 0,5 - 1%
(5 – 10 g na 1 kg produktu). Dla optymalnego rozprowadzenia polecamy
wcześniejsze rozpuszczenie Konsamat Neu w zimnej wodzie. Taką zawiesinę
można przechowywać w warunkach chłodzenia (<10°C) aż do 4 godzin.

Najbardziej skuteczny sposób aplikacji to rozpylenie roztworu zawierającego
Konsamat Neu na produkcie końcowym. W tym celu należy przygotować 0,5 – 1,0procentowy (5 – 10 g na 1 kg produktu) roztwór i rozpylić go na produkcie końcowym
przy użyciu odpowiedniego urządzenia (tj. rozpylacz ciśnieniowy, system do
rozpylania). Gotowy roztwór można przechowywać w warunkach chłodzenia
maksymalnie przez 4 godziny.

Uwaga: produkt, na którym rozpylono Konsamat Neu nie może być podgrzewany
do temp. > 55 ° C. Jeśli proces wymaga temperatury przekraczającej 55 ° C,
Konsamat Neu można dodać dopiero, gdy temperatura produktu ponownie osiągnie
wartość poniżej 55° C.

Wielkość opakowania:

5 kg – worki polietylowe

Składowanie:

w suchym i chłodnym miejscu

Okres przydatności:

180

dni

–

w

zamkniętych,

oryginalnych

opakowaniach

Wszystkie dane i zalecenia nie są wiążące. Dostawa odbywa sie ze wskazaniem na fakt, że podmiot stosujący produkt sam jest odpowiedzialny za przydatność do zastosowania. Należy
przestrzegać miejscowych przepisów i rozporządzeń. Ponadto obowiązują nasze Warunki Sprzedaży i Dostaw. Żadna z informacji nie może był kopiowana, publikowana lub stosowana w celach
dowodowych bez naszej pisemnej zgody.
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