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Allmänt 
 
Miljöbestämmelser och CIP 
I regel är rengöringslösningarna starkt alkaliska eller sura lösningar. 
Rengöringslösningens alkalitet eller surhet reduceras under rengöringsprocessen, men 
lösningarna är fortfarande syra eller alkali. 
 
I många fall har industrianläggningar (särskilt kemiska anläggningar) anordningar för 
hantering av avfall som kan hantera CIP-rester. Det underlättar CIP-processen eftersom 
neutralisering inte behövs. 
 
Men situationen blir mer komplicerad när det inte finns anordningar för hantering av CIP-
rester. I dessa fall måste den använda rengöringslösningen neutraliseras till ett pH-värde på 
6-8 i CIP-utrustningen före avtappningen. 
 
Denna neutralisering kan göras direkt i cirkulationsbehållaren efter varje rengöringsprocedur 
med omedelbar tömning eller i en separat 
förvaringsbehållare. 
 
Efter neutraliseringen kan de flesta rengöringslösningarna tömmas direkt i avloppet på villkor 
att föroreningarna inte innehåller tungmetaller eller toxiska sammansättningar. 
Vi rekommenderar att de neutraliserade kemikalierna analyseras med avseende på farliga 
sammansättningar som avlägsnats från systemet. 
 
Kontakt de lokala myndigheterna beträffande bestämmelserna för tömning i 
avloppssystemet.
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Säkerhetsföreskrifter 
Varning! 
Frätande rengöringsvätskor. Kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon! 
  
 

 
 
 
 
 
Rengöringsmedel som används för CIP är sura eller starkt alkaliska vätskor. 
De kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. 
Läs anvisningarna på vätskebehållarna för att ta reda på vad man ska göra om vätskan 
kommer i kontakt med hud eller ögon. 
Använd skyddsutrustning när du använder CIP-enheten: 
 

 
 

Skyddsskor 
måste användas 

Skyddshandskar 
måste användas 

Skyddsglasögon 
måste användas 
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Varför använda Alfa Lavals rengöringsmedel 
 

• Vätskorna har noggrant utarbetade sammansättningar 
 
• De har testats och godkänts av vårt laboratorium 

 
• Vätskorna är korrosionssäkra för alla vanliga metaller om anvisningarna följs 

 
• De är kompatibla med packningar och lim 

 
• Lösningarna är koncentrerade 

 
• Alfa Laval garanterar att plattor, packningar och lim inte skadas om de angivna 

åtgärderna följs och de rekommenderade rengöringsmedlen används. 
 
Varning! Kemikalier som inte får användas! 
 

• HCl – skadar plattorna och är farligt för användarna 
 
• H2SO4 - skadar plattor och packningar och är farligt för användarna 

 
• HNO3 - skadar packningar och är farligt för användarna 
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CIP –program # 1 
 
Uppgift: Borttagning av kalciumkarbonat beläggningar  
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: AlfaPhos – AlfaNeutra – pH-remsor 
 
Program: 

1. Följ den allmänna beskrivningen av CIP-proceduren. Se avsnittet Användning i CIP-
enhetens handbok. 

 
2. VIKTIGT! Fäst alla anslutningar med buntband/tejp så att de inte råkar öppnas. 

 
3. Fyll CIP-enheten med vatten (max 90 % av den vätska som behövs) och testkör 

systemet för att upptäcka läckor innan du blandar i rengöringsmedel i vätskan. 
 
4. Värm upp plattvärmeväxlaren till 50-60°C 
 
5. Blanda 1 del AlfaPhos med 10 delar vatten.  

 
6. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Värm därefter lösningen  

till 50-60 °C. 
 

7. Kör CIP-enheten i 2-4 timmar tills plattvärmeväxlaren är ren. pH-värdet ska aldrig 
överstiga värdet 2,5 under rengöringen. Detta kontrolleras genom att man mäter pH-
värdet med jämna mellanrum under rengöringen. Sänk pH-värdet genom att tillsätta 
AlfaPhos till lösningen. 

 
8. När rengöringen är klar neutraliserar du lösningen genom att försiktig fylla på 

AlfaNeutra eller AlfaCaus tills pH-värdet blir 6,5 - 7,5. Neutraliseringen ska utföras 
försiktigt och med kontinuerlig cirkulation i 30 min. (Om rengöringsvätskan ska 
återanvändas ska den inte neutraliseras). 

 
9. Töm plattvärmeväxlaren och tanken på vätska och följ miljö- och 

säkerhetsanvisningarna som beskrivs på sidan 1. 
 

10. Spola CIP-enheten och värmeväxlaren med vatten i 15-20 minuter innan den 
används. 

 
Kontakta Alfa Lavals lokala försäljningsbolag om du har ytterligare frågor om CIP-rengöring.
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CIP –program # 2 
 
Uppgift: Borttagning av kalciumkarbonat beläggningar (Återanvändning) 
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: AlfaPhos – AlfaNeutra – pH-remsor 
 
Program: 

1. Följ den allmänna beskrivningen av CIP-proceduren. Se avsnittet Användning i CIP-
enhetens handbok. 

 
2. VIKTIGT! Fäst alla anslutningar med buntband/tejp så att de inte råkar öppnas. 

 
3. Fyll CIP-enheten med vatten (max 90 % av den vätska som behövs) och testkör 

systemet för att upptäcka läckor innan du blandar i rengöringsmedel i vätskan. 
 

4. Värm upp plattvärmeväxlaren till 50-60°C 
 

5. Blanda 1 del AlfaPhos med 10 delar vatten. 
 

6. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Värm därefter lösningen  
till 50-60 °C. 
 

7. Kör CIP-enheten i 2-4 timmar tills plattvärmeväxlaren är ren. pH-värdet ska aldrig 
överstiga värdet 2,5 under rengöringen. Detta kontrolleras genom att man mäter pH-
värdet med jämna mellanrum under rengöringen. Sänk pH-värdet genom att tillsätta 
AlfaPhos till lösningen. 

 
8. Töm ur AlfaPhos ur plattvärmeväxlaren. 

 
9. Blanda 1 del AlfaNeutra med 40 delar vatten. 

 
10. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Låt lösningen cirkulera i 30 min. 

 
11. Neutralisera därefter lösningen genom att fylla på AlfaPhos tills pH-värdet  

når 6,5 - 7,5. 
 

12. Töm plattvärmeväxlaren och tanken på vätska och följ miljö- och 
säkerhetsanvisningarna som beskrivs på sidan 1. 

 
13. Spola CIP-enheten och värmeväxlaren med vatten i 15-20 minuter innan den 

används. 
 
Kontakta Alfa Lavals lokala försäljningsbolag om du har ytterligare frågor om CIP-rengöring.
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CIP –program # 3 
 
Uppgift: Borttagning av kalciumkarbonat beläggningar  
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: Alfa P-Scale– Alfa P-Neutra – pH-remsor 
 
Program: 

1. Följ den allmänna beskrivningen av CIP-proceduren. Se avsnittet Användning i CIP-
enhetens handbok. 

 
2. VIKTIGT! Fäst alla anslutningar med buntband/tejp så att de inte råkar öppnas. 

 
3. Fyll CIP-enheten med vatten (max 90 % av den vätska som behövs) och testkör 

systemet för att upptäcka läckor innan du blandar i rengöringsmedel i vätskan. 
 

4.  
 

5. Värm upp plattvärmeväxlaren till 50-60°C  
 

6. Blanda Alfa P-Scale  
1 påse till 10-15 liter vatten 
2 påsar till 15-20 liter vatten 
 

7. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Värm därefter lösningen 
till 50-60 °C. 
 

8. Kör CIP-enheten i 2-4 timmar tills plattvärmeväxlaren är ren. 
 
9. Nä rengöringen är klar neutraliseras lösningen genom att man häller i 1 påse  

Alfa P-Neutra per påse Alfa P-Scale tills pH-värdet når 6,5 - 7,5. Neutraliseringen  
ska utföras noggrant och under kontinuerlig cirkulation i 30 min. 
 

10. Töm plattvärmeväxlaren och tanken på vätska och följ miljö- och 
säkerhetsanvisningarna som beskrivs på sidan 1. 

 
11. Spola CIP-enheten och värmeväxlaren med vatten i 15-20 minuter innan den 

används. 
 
Kontakta Alfa Lavals lokala försäljningsbolag om du har ytterligare frågor om CIP-rengöring.
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CIP –program # 4 
 
Uppgift: Borttagning av biologisk/organisk nedsmutsning (utan beläggningar) 
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: AlfaCaus – AlfaPhos – pH-remsor 
 
Program: 

1. Följ den allmänna beskrivningen av CIP-proceduren. Se avsnittet Användning i CIP-
enhetens handbok. 

 
2. VIKTIGT! Fäst alla anslutningar med buntband/tejp så att de inte råkar öppnas. 

 
3. Fyll CIP-enheten med vatten (max 90 % av den vätska som behövs) och testkör 

systemet för att upptäcka läckor innan du blandar i rengöringsmedel i vätskan. 
 

4. Värm upp plattvärmeväxlaren till 60-70°C. Obs! På Alfas CIP 20/40-enheter är den 
maximala vätsketemperaturen 60°C. 

 
5. Blanda 1 del AlfaCaus med 10 delar vatten. 

 
6. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Värm därefter lösningen  

till 60-70 °C. 
 

7. Kör CIP-enheten i 2-4 timmar tills plattvärmeväxlaren är ren. pH-värdet ska aldrig 
överstiga värdet 12 under rengöringen. Detta kontrolleras genom att man mäter pH-
värdet med jämna mellanrum under rengöringen. Höj pH-värdet genom att tillsätta 
AlfaCaus till lösningen. 

 
8. Rengöringslösningen neutraliseras genom att man försiktigt tillsätter AlfaPhos tills 

pH-värdet når 6,5 - 7,5. Neutraliseringen bör genomföras försiktigt och under ständig 
cirkulation i 30 min. 

 
9. Töm plattvärmeväxlaren och tanken på vätska och följ miljö- och 

säkerhetsanvisningarna som beskrivs på sidan 1. 
 

10. Spola CIP-enheten och värmeväxlaren med vatten i 15-20 minuter innan den 
används. 

 
Kontakta Alfa Lavals lokala försäljningsbolag om du har ytterligare frågor om CIP-rengöring.
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CIP –program # 5 
 
Uppgift: Borttagning av biologisk/organisk nedsmutsning med beläggningar 
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: AlfaCaus – AlfaPhos – pH-remsor 
 
Program: 

1. Följ den allmänna beskrivningen av CIP-proceduren. Se avsnittet Användning i CIP-
enhetens handbok. 

 
2. VIKTIGT! Fäst alla anslutningar med buntband/tejp så att de inte råkar öppnas. 

 
3. Fyll CIP-enheten med vatten (max 90 % av den vätska som behövs) och testkör 

systemet för att upptäcka läckor innan du blandar i rengöringsmedel i vätskan. 
 

4. Värm upp plattvärmeväxlaren till 60-70°C. Obs! På Alfas CIP 20/40-enheter är den 
maximala vätsketemperaturen 60°C. 

 
5. Blanda 1 del AlfaCaus med 10 delar vatten.  

 
6. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Värm därefter lösningen  

till 60-70 °C. 
 

7. Kör CIP-enheten i 2-4 timmar tills plattvärmeväxlaren är ren. pH-värdet ska aldrig 
överstiga värdet 12 under rengöringen. Detta kontrolleras genom att man mäter pH-
värdet med jämna mellanrum under rengöringen. Höj pH-värdet genom att tillsätta 
AlfaCaus till lösningen. 

 
8. När de biologiska föroreningarna har avlägsnats ska lösningen neutraliseras genom 

att man fyller på AlfaPhos tills pH-värdet når 6,5 - 7,5.  
 

9. Töm plattvärmeväxlaren och tanken på vätska och följ miljö- och 
säkerhetsanvisningarna som beskrivs på sidan 1. 

 
10. Fortsätt med CIP-program 1.  

 
11. Spola CIP-enheten och värmeväxlaren med vatten i 15-20 minuter innan den 

används. 
 
Kontakta Alfa Lavals lokala försäljningsbolag om du har ytterligare frågor om CIP-rengöring.
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CIP –program # 6 
 
Uppgift: Borttagning av kalciumkarbonat beläggningar   
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: Alpacon Descalent – AlfaNeutra – pH-remsor –  
- Alpacon Degreaser 
 
Program: 

1. Följ den allmänna beskrivningen av CIP-proceduren. Se avsnittet Användning i CIP-
enhetens handbok. 

 
2. VIKTIGT! Fäst alla anslutningar med buntband/tejp så att de inte råkar öppnas. 

 
3. Fyll CIP-enheten med vatten (max 90 % av den vätska som behövs) och testkör 

systemet för att upptäcka läckor innan du blandar i rengöringsmedel i vätskan. 
 

4. Värm upp plattvärmeväxlaren till 50-70°C. Obs! På Alfas CIP 20/40-enheter är den 
maximala vätsketemperaturen 60°C. 

 
5. Blanda 1 del Alpacon Descalent med 7 delar vatten. Alpacon Descalent skapar 

skum när det kommer i kontakt med kalciumkarbonat. Fyll på 5 % Alpacon 
Degreaser för att undvika detta. Blanda noggrant före användning. 

 
6. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Värm därefter lösningen 

till 50-70 °C. 
 

7. Kör CIP-enheten i 3-6 timmar tills plattvärmeväxlaren är ren. pH-värdet ska aldrig 
överstiga värdet 2,5 under rengöringen. Detta kontrolleras genom att man mäter pH-
värdet med jämna mellanrum under rengöringen. Sänk pH-värdet genom att tillsätta 
Alpacon Descalent till lösningen. 

 
8. Rengöringslösningen neutraliseras genom att man försiktigt tillsätter AlfaNeutra 

tills pH-värdet når 6,5 - 7,5. Neutraliseringen bör genomföras försiktigt och under 
ständig cirkulation i 30 min. 

 
9. Töm plattvärmeväxlaren och tanken på vätska och följ miljö- och 

säkerhetsanvisningarna som beskrivs på sidan 1. 
 

10. Spola CIP-enheten och värmeväxlaren med vatten i 15-20 minuter innan den 
används. 

 
Kontakta Alfa Lavals lokala försäljningsbolag om du har ytterligare frågor om CIP-rengöring.
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CIP –program # 7 
 
Uppgift: Borttagning av organisk smuts 
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: Alpacon Degreaser – pH-remsor 
 
Program: 

1. Följ den allmänna beskrivningen av CIP-proceduren. Se avsnittet Användning i CIP-
enhetens handbok. 

 
2. VIKTIGT! Fäst alla anslutningar med buntband/tejp så att de inte råkar öppnas. 

 
3. Fyll CIP-enheten med vatten (max 90 % av den vätska som behövs) och testkör 

systemet för att upptäcka läckor innan du blandar i rengöringsmedel i vätskan. 
 

4. Värm upp plattvärmeväxlaren till 40-60°C. 
 

5. Blanda 1 del Alpacon Descalent med 10 delar vatten. 
 

6. Fyll på vätska i plattvärmeväxlaren tills den är fylld. Värm därefter lösningen 
till 40-60 °C. 
 

7. Kör CIP-enheten i 3-6 timmar tills plattvärmeväxlaren är ren. 
 
8. Töm plattvärmeväxlaren och tanken på vätska och följ miljö- och 

säkerhetsanvisningarna som beskrivs på sidan 1. 
 

9. Spola CIP-enheten och värmeväxlaren med vatten i 15-20 minuter innan den 
används. 

 
Kontakta Alfa Lavals lokala försäljningsbolag om du har ytterligare frågor om CIP-rengöring.
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Rengöring av öppnad plattvärmeväxlare 
 
Uppgift: Avlägsna avlagringar 
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: AlfaPhos – Alfa P-Scale – Alpacon Descalent – AlfaCaus – Alpacon 
Degreaser 
 
Program: 

1. Följ den Allmänna beskrivningen ovan r. 
 
2. Starta rengöringen när värme ytan fortfarande är våt och plattorna hänger i ramen. 

 
3. Börja med fiberborste och varm högtryckstvätt. 

 
4. Vid behov kan du lägga plattorna i en lämplig behållare och använda en av följande 

kemikalier för att ta bort avlagringar.  
 
 

Oxider, 
karbonat 

AlfaPhos, Alfa P-Scale,  
Alpacon Descalent 

Organisk smuts, 
Protein 

AlfaCaus,  

Fetter, oljor Fotogen, AlfaCaus,  
Alpacon Degreaser 

 
 

5. Spola plattorna med rent och helst varmt vatten. 
 

VARNING! AlfaCaus har kaustiksoda som bas och kan orsaka allvarliga skador vid 
hud kontakt och måste hanteras försiktigt. 

 
6. Undvik att rengöra CB-enheter med anslutningar av järn (eller med andra järndelar) 

genom att sänka ned dem i syrabad. 
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Rengöring av semi-svetsade kassetter på öppnad plattvärmeväxlare 
 
Uppgift: Rengöring av svetsade kanaler innan enheten öppnas 
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: Rent vatten – AlfaPhos – Alfa P-Scale – Alpacon Descalent – AlfaCaus – 
Alpacon Degreaser 
 

1. Följ den Allmänna beskrivningen ovan. 
 
2. Eftersom de svetsade kanalerna normalt innehåller frätande vätska som måste 

avlägsnas från enheten bör man ordna färskvattenanslutningar mellan enheten och 
in- och utloppsventilerna så att man kan spola ur den frätande vätskan med 
varmvatten eller ett lämpligt rengöringsmedel. 

 
3. Rengöringsvätskans inlopp ska vara vid enhetens nedre anslutning. 

 
4. När enheten har öppnats kan man fortsätta med rengöringen av de 

packningsförsedda kanalerna enligt anvisningarna med plattorna kvar i ramen. 
 

5. Rengör med de kemikalier som anges i rengöringsmetoden för att ta bort smuts på 
den svetsade sidan. 

 
6. Spola plattorna med rent och helst varmt vatten. 

 
VARNING! AlfaCaus har kaustiksoda som bas och kan orsaka allvarliga skador vid  
hud kontakt och måste hanteras försiktigt. 
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Rengöring av lösa semi-svetsade kassetter på öppnad plattvärmeväxlare 
 
Uppgift: Rengöring av lösa semi-svetsade kassetter 
 
Användning: Alfa Laval plattvärmeväxlare (PHE) 
 
Produkter: AlfaPhos – Alfa P-Scale – Alpacon Descalent – AlfaCaus – Alpacon 
Degreaser – Rent vatten 
 

1. Följ den Allmänna beskrivningen ovan. 
 
2. Det är svårt att rengöra semi-svetsade kassetters insida.  

 
3. Det måste finnas ett flöde i den svetsade kanalen för att få bort smutsen ur 

kassetten. 
 

4. Att lägga semi-svetsade kassetter i ett kemikaliebad rengör INTE den svetsade 
kanalen. INTE HELLER hjälper det att doppa kassetterna med långsidan i ett bad. 
Det skapar bara en luftficka där det kan samlas smuts.  

 
5. Det skapar bara en luftficka där det kan samlas smuts. Doppa semi-svetsade 

kassetter med kortsidan i ett bad för att tillåta flöde genom kanalen. 
 

6. Neutralisera ytorna och skölj med varmt, rent vatten. 
 

VARNING! AlfaCaus har kaustiksoda som bas och kan orsaka allvarliga skador vid  
hud kontakt och måste hanteras försiktigt. 

 


