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Čištění tkaných konektorů a filtračních rukávů

Údržba produktů BFM by měla být 
standardní součástí údržby technologie 
či stroje. Materiály používané k výrobě 
našich textilních konektorů a filtračních 
rukávů se přirozeně časem opotřebují. 
Nicméně správná údržba Vám zajistí 
nejdelší možnou životnost.

Konektory ani filtrační rukávy by se neměly 
vysazovat z přírub pomocí ostrých předmětů. 
Tyto konektory jsou navrženy tak, aby je bylo 
možné vysadit a nasadit pouze ručně. Použití 
nástrojů jako jsou kleště a šroubováky by 
je mohlo snadno poškodit. Máte-li potíže s 
vysazováním konektorů menších rozměrů, 
zvažte použití speciálního nástroje pro 
uvolnění TR. (Více v návodech Tool Release).

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ 

TKANÉ KONEKTORY:
	Properte konektor v lázni teplé vody, 

slabého detergentu a dezinfekce.
	Pokud je kontaminantem sušené 

mléko nebo protein, nechte přes noc 
namočené v 0,5% roztoku detergentu 
na bázi enzymů.

	Opláchněte tekoucí vodou nebo 
nízkotlakou hadicí.

	Pokud je nutná sanitace, ponořte do 
sanitačního roztoku.

	Nechte odkapat a důkladně vysušte.
.

FILTRAČNÍ RUKÁVY (FM1):
	Filtrační rukávy se mohou prát (viz 

výše), ale nedoporučujeme to. 
Povrch materiálu je navržen tak, aby 
zachycoval prach a při praní se tato 
vlastnost snižuje.

	Nejvhodnější způsob je čištění 
vzduchovou pistolí, vysátí vysavačem 
a nebo prach z rukávu vytřepat.

CIP (CLEAN IN PLACE) 

Tkané konektory jsou prodyšné a 
pravděpodobně propustí i kapalinu, 
zvláště když jsou pod tlakem. Použití 
pro CIP se obecně nedoporučuje.

Pokud se pro CIP využívá chemické 
látky, je třeba dodržet několik 
následující pokynů.  

Následující koncentrace roztoků pro 
kyseliny a zásady jsou maximální 
hodnoty, které by měly být dodrženy 
při sanitaci:

Kyselina: Menší než 0.8% 
Zásada:  Menší než 1.5%

Jakákoliv větší koncentrace nezajistí 
větší přínos z hlediska čištění systému 
a mohla by také nepříznivě ovlivnit jiné 
části systému.

LM3 LM4 FILTRAČNÍ RUKÁV

Mějte na paměti, že tkané konektory a 
filtrační rukávy BFM při každém vyprání 
částečně ztratí svoji účinnost.

Z hygienických důvodů a pro zajištění 
nejlepší účinnosti doporučujeme 
pravidelné výměny.

DŮLEŽITÉ:  
PO SANITACI VŽDY OČISTĚTE VÁŠ 
SPOJ BFM® 
BFM® doporučuje, aby konektory 
BFM® byly po sanitaci vyjmuty 
a byly očištěny od veškerých 
zbývajících chemikálií uvnitř i 
vně. Rovněž zkontrolujte, zda 
jsou spigoty BFM® vyčištěny od 
chemikálií před nasazením čistého 
konektoru zpět na místo. 

SPOJ BFM®  MUSÍ BÝT DŮKLADNĚ 
VYSUŠEN PŘED DALŠÍM 
POUŽITÍM, aby se zamezilo 
nalepení prachu na konektor a 
usazování a nashromažďování 
produktu.
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