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ПРИЛОЖЕНИЕ В ХВП

FOOD

Huwa-San може да бъде използван за:

•

•

•

•

Дезнфекция на повърхности, подове, стени, материали

Дезинфекция на индустриални води

Дезинфекция на тръбопроводи(CIP), резервоари, цистерни.

Дезинфекция на повърхности и въздух чез напръскване (“мъглуване”)

Clean Water for the 21st Century



FOOD

Huwa-San 50 унищожава бактерии, плесени, вируси и спори

Потенциални потребители

• Производители на храни и напитки, пакетиране и преработка на храни 

Clean Water for the 21st Century



Regulation in Europe
FOOD

•
•

BPR: Наредба за регистрация на биоцидите(EU) 528/2012
http://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulationFull

• Класификация

Дезинфектант Подгрупа  4

Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за хора и 

животни, дезинфекция на оборудване, контейнери, опаковки.

http://echa.europa.eu/nl/regulations/biocidal-products-regulationFull


Изисквания за ефикасност
FOOD

•
•

•

EN 1276:
EN 1650:
EN 13697:

Бактерицидно
Фунгицидно
Бактериидно &
Фунгицидно

5 min – 20°С – clean / dirty - log 5
5 min – 20°C – clean / dirty - log 4
5 min – 20°C – clean / dirty - log 4 &3

Допълнителни приложения

Мляко
Екстракти
мая
Захароза
pH 5 & pH 9

Съоръжения, въздух и вода в млечната 
промишленост
Пивоварна промишленост
Beverage, soft drink industries
СИП системи(CIP)

•
•

•

• Концентрация – Контактен период - Корелация



Приложение в ХВП

FOOD

Дезинфекция на повърхности

•
•

•

“Мокра” дезинфекиця напръскване или мъгла
3% H202 зa 5 мин. контактен период 
0,1 до 1% H202 за 60мин конт. период

• Никакви остатъци от дезинфекцията – не променя 
вкуса и мириса на продукта 
критични точки на приложение(вкл. дез. на яйца
Не е корозивен
Широк спектър на ефикастост

•
•



Приложение в ХВП
FOOD

Дезинфекция на въздух (намаляване на 
риска от инфекция)
•
•

Може да се използа в критични точки
Редуциране на риска от замърсяване в 
крайния продукт преди пакетиране
Никакви остатъци в крайния продукт•



Applications in Food Industry
FOOD

Process Water

•
•

•

•

Stable in a wide temperature and pH range
Effective even in low concentrations
Biofilm removal and prevention
No influence on the end product



FOOD

Дезинфекция на опаковки

•
•

•

•

•

Дозировка: 0,5 - 1%
Конт. период: < 10 мин
Редукция на реконтаминация
Без остатъци
Не-токсичен

• Осигурява трайността на крайния 
продукт

Приложение в ХВП



Приложение в ХВП
FOOD

Cleaning in place (CIP)

•
•

•

•

Финална дезинфекция
0,4% концентрация
Премахване и контрол на биофилм
Без миризма и некорозивен

Mail от Danone използващи Huwa-San за CIP
дезиннфекция

Danone използва Huwa-San TR50 за дезинфекция на CIP с
концентрация от 0.2-0.3% за 15 мин. използвайки автоматична 
дозираща помпа. С Хува сан замениха PAA (смес от пероцетна, 
оцетна и азотна киселина и водороден преоксид) , която изпалзваха 
преди.
Месечна консумация на Huwa-San 3750 kg.
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Case studies

Clean Water for the 21st Century



CASES / REFERENCES 
Romania / Bulgaria / Czech 
Republic

FOOD

•
•

Coca – Cola Helenic
Bottling plant for mineral water



CASES / REFERENCES
FOOD

Filip,
Huwa-san TR 50 is used in concentration about 0,3 % v/v ( min 100 mg/l H2O2 ) :

- for pipes disinfection from sources to plant (10 km) - one way flushing, .

- for storage tanks and mixer-filler - loop recirculation.

Validation was performed for micro results and for pH, H2O2 and for oxidisable substances (romanian
method similar with TOC -total organic compounds) and silver traces in final rinse water and the results

were better than the peracetic acid disinfectants base.

Because I our laboratory we can not perform the analyze for silver, the validation for this parameter was

perform to an external laboratory and we conclude that is not necessary to increase the rinsing time to 

remove silver traces compare with the existing CIP procedure .

Best regards
QA Manager Dorna

Sorin



CASES / REFERENCES
HungaryBefore:FOOD

Поради развитие на 
микроорганизми във водата 
трябваше да я сменят 6 пъти в 
годината (150 m3)

Introduction of Huwa-San:

Дозиране след резервоара за 
ледена вода  
Дозиране във входящата вода  
за допълнване

Концентрация от 40 ppm Huwa-
San
Повече няма нужда да подменят 
водата



CASES / REFERENCES
Germany

FOOD

Ледена вода преди третиране с Huwa-San

Ледена вода след след третиране с Huwa-San



CASES / REFERENCES
Germany – Sugar industry

FOOD

Третиране на водата в охладителната водна система 
Системата съдържа приблизително 500m³ и дозата е  
10 l/h да се получи концентрация от 20 ppm.

Снимките показват преди и след



CASES / REFERENCES
Belgium – Beverage

industryFOOD



CASES / REFERENCES
Belgium – Beverage industry

FOOD

Охладителни тунели използвани 
за  охлаждане на плодов сок от 
84°C до 20°C

4 температурни зони

до 11/ 2012:
Дезинфекция с хлор и бром.
Седмичния микробиологичен 
контрол  показва 15 положителни 
резултата в двата охладителни тунела 
през 2012 г.

Няма стабилна ефективност
при тези условия 



CASES / REFERENCES
Belgium – Beverage industryFOOD

11/2012:

Смяна с  Huwa-San.

1) Първоначално шоково третиране 
за премахване на биофилма.

2)На този момент продукта се 
дозира постоянно.
Досега не е регистрирана
положителна проба от 
микробиология.
Качеството на водата е осигурено

Освен това не е неоходимо почистване на филтрите след всяка 
смяна (спестява работа) и водата може да не се сменя 
(опазване на околната среда)



CASES / REFERENCES
Germany – See MovieFOOD

Постоянно дозиране на  0,3%-0,5% Huwa-San TR-50

Без мирис, без промяна на вкуса, 2 дни по-дълга 
трайност, без изплакване.



CASES / REFERENCES
Germany – See MovieFOOD

Room disinfection

2% - 3% several times in rooms 

infection pressure

for 10 min. Advantages: reducing total



CASES / REFERENCES
Germany – See MovieFOOD

0,5% - 2% в зависимост от продукта

Meat salad, Kraut salad, poultry salad

Предимство: 3-5 дни по-дълга 
трайност 

Напърскване макс1 sec.



FOOD Huwa-San References


