
Termékismertet ink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján közöltük.  
Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre,- ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különböz ek,- ezért kezelési ajánlásaink nem 
lehetnek kötelez  érvény ek.  Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU el írásainak.  Egyebekben általános eladási feltételeink az irányadóak. 

Mélységi sz rés 
BECOPAD

A prémium mélységi sz rés ital-
és élelmiszeriparban 
A BECOPAD új ásványianyag mentes, mélységi-
sz rési technológia, a durvasz rést l a 
sterilsz résig.  

Ez az innovatív termék a BEGEROW saját 
fejlesztése. A bepure- eljárás során a nagytisztaságú 
cellulóz úgy térhálósodik, hogy nem szükséges 
szervetlen anyag a steril sz réshez sem. A 
BECOPAD-et nagyfokú tisztaság jellemzi. Oldható 
vagy érzékszervileg releváns iontartalma 
alacsonyabb, mint bármelyik sz r lapé. 

A BECOPAD el nyei: 

asványianyag-mentes,

20 %-kal nagyobb teljesítmény,

50 %-kal kevesebb víz szükséges a sz r lap
tisztításához,

csepegés 99 %-ra csökkentve,

legmagasabb sz rési higiénia,

biológiailag lebontható.

Alkotórészek 

A BECOPAD csak nagytisztaságú cellulózból és 
nedvességtartó anyagokból áll. 

Alkalmazási területek 

A BECOPAD minden folyékony élelmiszer sz résére 
használható a durvasz rést l a sterilsz résig. 

A megfelel BECOPAD kiválasztása 

A hagyományos sz r lapokhoz hasonlóan a BECOPAD
is a sz rletmin séghez választható.  

BECOPAD 115 C 
Sterilsz rés nagy biztonsággal. Ez a mélységi sz r lap a 
membrán védelmére használható palackozás esetén, 
olyan termékeknél melyek nehezen sz rhet ek, vagy 
sz rhet ségüket nem ismerjük. A sz rést 
megakadályozó finom kolloidokat biztonsággal 
visszatartja.

BECOPAD típusok

BECOPAD 120
Sterilsz rés nagyobb biztonsággal. Baktériumok 
leválasztása nagy mikrobiológia terhelés  vagy 
érzékeny anyagok sz résére. 

BECOPAD 170
Sterilsz rés töltés vagy tárolás esetén nagy 
mikrobiológia terhelés  termék esetén. 

BECOPAD 220
Sterilsz rés közepes mikrobiológiai terhelés  termék 
esetén. 

BECOPAD 270
Csíraszámcsökkent  sz rés alacsonyabb terhelés
termék esetén. 

BECOPAD 350
Finomsz rés, éleszt k leválasztása és baktériumszám 
csökkentése 

BECOPAD 450
Tisztító, tükrösít  sz rés, éleszt k eltávolítása közepes 
sejtszám esetén 

BECOPAD 550, BECOPAD 580
Durvasz rés, részecske visszatartás és éleszt k 
eltávolítása. 
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Fizikai jellemz k 

Ezek az adatok segítséget adnak a megfelel BECOPAD típus kiválasztásához. 

Cikkszám Névleges 
leválsztási ráta/ 

μm 

Vastagság 
(mm) 

Izzítási maradék
(%) 

Repeszt
szilárdság 

nedvesen (kPa) 

Folyadékáram /
l/m2 min 

p = 100 kPa 
BECOPAD 115 C Q2C11 0,1 - 0,2 4,1 < 1 > 150 26 
BECOPAD 120 Q2112 0,1 – 0,3 3,9 < 1 > 150 55 
BECOPAD 170 Q2117 0,2 – 0,4 3,9 < 1 > 150 80 
BECOPAD 220 Q2122 0,3 – 0,5 3,9 < 1 > 150 100 
BECOPAD 270 Q2127 0,5 – 0,7 3,9 < 1 > 150 135 
BECOPAD 350 Q2135 0,7 – 1,0 3,9 < 1 > 150 160 
BECOPAD 450 Q2145 1,0 – 2,0 3,9 < 1 > 150 300 
BECOPAD 550 Q2155 2,0 – 3,0 3,9 < 1 > 150 700 
BECOPAD 580 Q2158 3,0 – 4,0 3,9 < 1 > 150 3570 

* A folyadékáram értékek (vízzel) labor értékek, amelyek a különböz BECOPAD sz r lapokat jellemzik. Ezek az értékek
nem egyeznek meg az ajánlott sz rési folyadékárammal. 

Útmutató a helyes használathoz 

A BECOPAD sz r lapok kicsomagolása és behelyezése 
a sz r gépbe nagy odafigyelést kíván. Kerülje a lapok 
üt dését, meghajlítását és sérülését.  A sérült 
BECOPAD lapokat nem szabad felhasználni. 

Behelyezés a sz r gépbe 

A BECOPAD egy sima és egy durva oldallal rendelkezik. 
A durva oldal a sz rend  oldal és a sima a sz rlet oldal. 
A sz r gépbe történ  berakás során figyelni kell arra, 
hogy a sz rlet oldal mindig a sz rletet elvezet
sz r keret felé essen. A BECOPAD sz r lapokat száraz 
állapotban tegye be a sz r be és a kereteket kissé 
összeszorítva nedvesítse be!  

Sterilizálás 

A benedvesített BECOPAD sz r lapok sterilizálása forró 
vízzel, vagy 134 °C-os telített g zzel történjen.  

Ügyeljen a teljes sz r rendszer sterilizálására! Minden 
csapot nyisson ki. Az összenyomott sz r lapokat 
enyhén lazítsa meg! A sz r berendezés leh lése után 
újra szorítsa össze a sz r lapokat! 

Sterilizálás forró vízzel 
Az alkalmazott folyadékáram legalább a sz rési 
folyadékárammal megegyez  legyen! A víznek lágynak 
és szennyez désekt l mentesnek kell lennie 

A következ  paramétereket kell betartani: 

H mérséklet: > 85 °C 

Id tartam: 25 perc, miután a h mérséklet minden 
szelepen elérte a 85 °C-ot. 

Nyomás: legalább 0,5 bar a kimen  oldalon. 

Sterilizálás g zzel
A g z nem tartalmazhat idegen részecskéket és 
szennyez déseket. 

A következ  paramétereket kell betartani: 

H mérséklet: ≤ 134 °C (telített g z) 

Id tartam: > 20 perc azután, hogy a g z a sz r
valamennyi szelepén megjelent. 

Tisztítás: legalább 25l/m2, a sz rési folyadékáram 
1,25-szörösével sz résirányba a 
sterilizálást követ en. 

A sz r gép el készítése és a sz rés 

A sz rés megkezdése el tt mossa át a zárt sz r gépet 
minimum 25/l m2 , 1,25-szörös sz rési folyadékáramú 
tiszta vízzel, míg érzékszervileg tiszta víz nem távozik el. 
Amennyiben a sz r lapok kimosását már a sterilizálás 
el tt megtette, nem kell még egyszer megismételni.   

A tömítetlenség elkerülése érdekében ellen rizze a sz r t 
maximális üzemi nyomáson.  

Töményszeszes italok és kémiai szerek sz rése esetén – 
ahol a tisztítás vízzel nem engedélyezett – 5–10 percig 
keringtesse a sz rend  folyadék egy részét az el készített 
sz r ben. A tisztításra felhasznált folyadékot a sz rést 
követ en semmisítse meg. 

Nyomáskülönbség 

Általános esetben 300 kPa (3 bar) nyomáskülönbség 
elérése után a sz rést be kell fejezni. 

Sterilsz rés során a mikroorganizmusok hatékony 
leválasztásának érdekében 150 kPa (1,5 bar) 
nyomáskülönbséget nem szabad túllépni. 
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Regenerálás/Visszamosás: Keret feltételek
a) Meglazítás
A sz r lapokat csak óvatosan lazítsa meg, hogy a 
termék maradványok, amelyek el segíthetik a 
penészesedést, ne tudjanak a szélek felé elfolyni. 

b) Nyomás
Visszamosáskor legalább 0,5 bar ellennyomást kell 
beállítani. Csak így lehetséges a teljes sz r lap 
csomagot egyenletesen átmosni. Visszamosás 
ellennyomás nélkül nem hatékony. A tisztítóhatás 
növelése érdekében a szükséges ellennyomás 
beállításához a leereszt  és légtelenít  csapokat a 
tisztító víz kilép  oldalán kissé zárja el és a tisztítóvíz 
belép  oldalon a tisztítás megkezdése után kis id vel 
zárja el. 

c) Sebesség
A visszamosást megnövelt, azaz a sz rési folyadékáram 
1-1,5 szeresével kell megtenni 

d) Irány
A tisztító hatás akkor a legjobb, ha a sz r lap csomag 
átlós irányban kerül átmosásra, tehát a tisztító víz 
bemen  és kimen  csonkok átlósan egymással 
szemben helyezkedjenek el. A tisztító vizet sohasem 
szabad keringtetni a sz r ben. Fordítókamrás sz r
esetén minden sz r lap csomagot külön kell 
visszamosni. Nem szabad, hogy a tisztító víz a másik 
sz r lap csomag sz rlet oldalára kerüljön. 

e) Vízmin ség
A tisztításhoz használt víz, valamint a sterilizáláshoz 
használt forró víz ivóvíz min ség  kell legyen és mentes 
kell legyen részecskékt l és mikroorganizmusoktól. 
Ajánlatos a nem tiszta vizet el sz rni. 

Regenerálás/Visszamosás: Végrehajtás 
a) Tisztára mosás
A terméket hideg vízzel egy tartályba ürítsük ki a 
sz r b l. 

b) Visszamosás
a sz r t kb. 5 percig hideg vízzel sz rési iránnyal
ellenkez  irányba kell tisztítani.
a tisztító vizet legalább 50 °C, maximum  80 °C-ra
felmelegíteni.
a sz r t addig kell mosatni, míg a forró víz tiszta és
hab nélküli nem lesz.

bb) Az adszorptívan leválasztott anyagok pl.: színanyag 
 leghatékonyabb eltávolításához az alábbi 
 paramétereketkell betartani: 

tisztító víz h mérséklet: 70-80 °C
tisztítási irány: átlós
ellennyomás a kilép oldalon: 1 bar
tisztítási id : minimum  20 perc
A sz r t egy éjszakán át forró vízzel feltöltve
állni hagyni és következ  nap reggel hideg
vízzel átmosatni.

c) Sterilizálás forró vízzel
A sz r t enyhén lazítsa meg, a forró vizet 85
°C-ra melegítse fel és a sz r t legalább 25
percig sterilizálja.
A sterilizálás alatt legalább 0,5 bar
ellennyomást állítson be a kimeneti oldalon.

A forró vizet energiatakarékossági okokból keringtetheti 
a rendszerben. 

d) G zölés
(mindenképpen ajánlott steril sz réskor az alicyclobacillus 
acidoterrestris csírák és spórák eltávolításához) 

tisztító viz leengedés a sz r minden szelepének
kinyitásával.
a g z részecske és szennyez dés mentes kell
legyen.
maximális g zh mérséklet: 134 °C
a kondenzvíz elvezet szelepet kinyitni, hogy
g zölés során a g zütést elkerüljük.

Amikor g zcsóva lép ki a légtelenít - és leereszt
szelepeken ezeket kissé torlaszolni kell és a g zölést 
további 20-30 percig kell végezni. 

e) Visszah tés
a sz r gépet sz rési irányban vízzel
visszah tjük.
optimális esetben a sz r t CO2-vel ürítsük le.
a szelepeket zárjuk el és a sz r t nyomás alatt
(0,3 bar) hagyjuk.

A sz r t a sz rés megkezdése el tt újra tisztítsuk ki vízzel.
Amennyiben hosszabb ideig nem használjuk a sz r t (>24 
h), a sz rés megkezdése el tt biztonsági okokból 
sterilizáljuk és mosassuk át a sz r t. 
A légtelenít  és leereszt  csapokat nyissuk ki. 

A termék biztonsága 
Szakszer  használatakor semminem  káros hatása nem 
ismert. 
EU-biztonsági adatlap kérhet .  

Megsemmisítés 
A BECOPAD komposztálható, amennyiben a sz rletb l 
visszamaradt részek ezt megengedik. 
A sz rletre vonatkozó mindenkor hatályos hatósági 
el írásokat figyelembe kell venni. 

Tárolás 
A BECOPAD mélységi sz r lapok er sen adszorbeáló 
anyagokból készülnek, ezért szállításkor és tároláskor 
különös odafigyelést igényelnek. A mélységi sz r lapokat 
száraz jól szell ztethet  helyen kell tárolni. 
A BECOPAD sz r lapokat nem szabad közvetlen 
napsugárzásnak kitenni.  
A sz r lapok azonnali felhasználásra készültek, ezért a 
szállítást követ en 36 hónapon belül fel kell használni.  

Szállítható formák 
A BECOPAD sz r lapok minden méretben (mind 
négyszöglet , mind kerek kivitelben) megtalálható. 
Kérésre különleges formákat is készítünk. 

DIN EN ISO 9001 min ségbiztosítás 
A BEGEROW átfogó min ségbiztosítási rendszere a DIN 
EN ISO 9001szerint tanúsított. 
Ez a tanúsítvány a termékfejlesztést l a szerz dés 
ellen rzésig, a szállító kiválasztásától a beszállítások 
felülvizsgálatáig, a termelést l a végs  felülvizsgálaton 
keresztül a tárolásig és szállításig biztosítja a m köd
rendszer min ségét.  Átfogó ellen rzések biztosítják a 
technikai m ködési elvek betartását éppúgy, mint a kémiai 
tisztaságot és az élelmiszertörvényi fedcsdhetetlenséget.  
A BECOPAD sz r lapok megfelelnek a LFGB
el írásainak, a BfR (Német kockázatelemz központ) 
ajánlásának XXXVI/1, valamint az FDA vizsgálati 
kritériumainak, és a CFR 21 § 177.2260 irányelvnek.


