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Pesut 

pienpanimossa 



HAMK pienpanimohanke 

Ohjelmassa mm: 

 

•Turvallinen käyttö ja yleistä pesukemiasta 

•Pintojen pesu 

•Pesu- ja desinfiointiaineet 

 



Turvallisuusriskejä: 

Suojainten puuttuminen 

• suojalasit ja -käsineet ehdottomasti 

Väärinkäyttö 

• väärä aine, väärässä paikassa, väärällä pitoisuudella 

• emäkset, erityisesti klooripitoiset aineet, pidettävä erillään hapoista!! 

Tiedon puute: kysy, älä oleta! 









pH 

Hypofoam 

SMS Chlor 

Ammoniakki 4% NaOH 

Merivesi 

Leivontasooda 

Puhdas 
Vesi 

Sade 
Vesi 

Etikka vatsahappo 

Acifoam 
Acigel Safefoam 

Sunlight 

Hapan Neutraali Emäs 

Divosan  
Plus 

Divodes FG Powerfoam 



Tärkeimmät pesukemikaalit 

Alkaliset eli emäkset (pH 8-14) 
• Natrium-  ja Kaliumhydroksidi 

− Vahvoja emäksiä jotka  pilkkovat tärkkelystä, valkuaista ja rasvaa. 

− Syövyttävät limakalvoja voimakkaasti. 

− Auttavat kantamaan likaa. 

• Natrium-metasilikaatti 
− Silikaatit ovat heikompia emäksiä, jotka suojaavat alumiinia ja auttavat kantamaan likaa. 

− tietyissä tilanteissa voivat muodostaa vaikeasti liukenevia yhdisteitä 

• Fosfaatit 
− Auttavat dispergoimaan likaa ja sitomaan veden kovuutta. 



Tärkeimmät pesukemikaalit 

Hapot (pH 1-6) 
• Fosforihappo 

− Pesevä happo joka liuottaa kivettymiä. Ei syövytä ruostumatonta terästä. 

• Typpihappo 
− Suojaa ruostumatonta terästä, syövyttää muita metalleja, desinfioiva, höyryt haitallisia. 

• Rikkihappo 
− Liuottaa kivettymiä paremmin kuin fosforihappo. 

− Ei syövytä jaloterästä kylmänä ja laimeana. Syövyttää tekstiilejä. 

• Suolahappo 
− Paras kivettymänpoistaja. Syövyttää jaloterästä 



Tensidit eli pinta-aktiiviset aineet 

Anioniset tensidit 

• Tehokkaita emulgoijia, vaahtoavia. 

Nonioniset tensidit 

• Vähemmän vaahtoavia, jopa vaahdonestäjiä. 

Kationiset tensidit 

• Desinfioivia. 



Desinfiointiaineet 

Natriumhypokloriitti 
• Hyvä yleisdesinfioija, pilkkoo valkuaisia, ei siedä suurta likakuormaa. Vapauttaa vaarallista 

kloorikaasua happojen kanssa. 

Alkoholi  
• Elintarvikekelpoinen, tulenarka. 

Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, Kationiset tensidit 
• Aukkoja tappospektrissa. Ei vahingoita pintoja. 

Peretikkahappo 
• Tehokas, toimii kylmässä, hajoaa nopeasti, jättää jälkeensä vain etikkaa. 

Bromietikkahappo 
• Tehokas, mutta myrkyllisyytensä vuoksi käyttö vähentynyt.  

Klooridioksidi 
• erittäin tehokas desinfiointiaine, veteen liuennut kaasu 

 



Peretikkahappo (Divosan Plus VT53) 



Pintojenpesu  
 



Pintapesuun liittyviä käsitteitä 

•Vaahto muodostuu vedestä, paineilmasta ja vaahtoavasta pesukemikaalista 

 

•Kemikaalilevitys: vaahto ja geeli, harvoin neste (=ei ilmaa) 

 

 

Huuhtelupaine: 

 

• vesijohtopaine   3- 8 baaria 

• keskipaine (mp)   15 - 25 baaria  

• korkeapaine (hp) 50 -100 baaria 

 



Mekaanisen tehon vertailu 

Etäisyys 

Teho 

Korkeapaine  

50-150bar 

Keskipaine 

15-25bar 



Aerosolin muodostus 

Korkeapaine 

50-100 bar 

Keskipaine 

15-25 bar 



Mikrobiologinen kasvunopeus 

Tyypillinen kasvunopeus 



Pesuhaasteita 

• Biofilmit: 

− Mikrobien tuottama lima/kalvo, joka suojaa mikrobeja ympäristön haitalliselta 

vaikutukselta. 

− Biofilmin poisto on ensiarvoisen tärkeää, kun halutaan varmistaa pesun 

onnistuminen erityisesti täyttökoneen ympäristössä. 

• Mineraalisaostumat: 

− Pintaan kiinnittynyt ”kivettymä”, joka mahdollistaa mikrobien tarttumisen pintaan ja 

vaikeuttaa pinnan puhdistumista. 

• ”Dead leg” (kuolleet kulmat, kiertopesu): 

− Haaroittuneen putken haara, jossa ei ole virtausta pesun aikana. 

• Herkät pintamateriaalit 



Biofilmi 

Biofilmi on pinnoilla kasvava limakerroksen 
ympäröimä mikrobisolupopulaatio 



Aineet  
 



Emäksiset pesuaineet 

PrimeCIP VC93 

• kivettymiä estävä lipeäpitoinen pesuaine 

• suositellaan lämpimänä, pitoisuus 2% 

Total VC2 

• lipeäpitoinen pesuaine 

• suositellaan lämpimänä, pitoisuus 2% 

Divosan TC 86 VS8 

• lipeäpitoinen, klooria sisältävä pesuaine 

• alle 40℃, pitoisuus 2% 



Happamat pesuaineet 

Divbrau VA10 

• fosforihappopohjainen erittäin tehokas hapan pesuaine 

• alle 40℃, pitoisuus 2% 

Pascal VA5 

• typpihappopohjainen hapan pesuaine 

• alle 40℃, pitoisuus 2% 



Vaahtopesu 

Easyfoam VF32 
• alkaalinen, klooripitoinen vaahtopesuaine 
• alle 40℃, pitoisuus 3,5% 

Hypofoam VF6 
• alkaalinen, vahvasti klooripitoinen vaahtopesuaine 
• alle 40℃, pitoisuus 3,5% 

Sanigel VG4 (poistuu) 
• desinfioiva vaahtogeeli vaativaan käyttöön 
• alle 40℃, pitoisuus 3,5% 

EnduroSuper VE3 
• Alkaalinen hyvin pinnoilla pysyvä vaahtogeeli (ei sis. klooria) 
• alle 40℃, pitoisuus 3,5% 

 



Desinfiointi 

Divosan Plus VT53 

• peretikkahappopitoinen desinfiointiaine 

• alle 40℃, pitoisuus 0,3% 

Divodes FG 

• alkoholeihin perustuva desinfiointiaine 

• alle 40℃, pitoisuus 100% 

Suma Alcohol Spray 

• etanolipohjainen desinfiointiaine 

• alle 40℃, pitoisuus 100% 
Diverfoam Active VT70 

• peretikkahappopitoinen desinfiointivaahto 
• alle 40℃, pitoisuus 3,5% 

 



Kysymyksiä? 


