Håndtering av sylindriske tanker fra TINE
Produktene fra TINE er kjølevare og skal oppbevares ved 0-4°C. Holdbarheten i
produktdatabladet forutsetter riktig temperatur, og gjelder produkt på uåpnet
tett tank.
Når tanken åpnes er riktig håndtering og oppbevaring avgjørende for
produktetsholdbarhet. Etter at tanken åpnes første gang bør den tømmes i
løpet av 2-3 dager.
Prøvetaking av tanken bes begrenses til et minimum da det øker faren for
kontaminering av produktet. TINE kan oversende analysebevis dersom det
ønskes.
For å unngå skade på tanken ved tømming med vakuum eller utpumping åpnes
kran eller blindlokk for vaskekule. Hovedlokket på tanken skal som hovedregel
ikke åpnes.
Der kunden benytter overtrykk for tømming av tank, må sterilluft benyttes.
Etter bruk og før retur til TINE skal tanken skylles.
1. Åpne tappestuss.
2. Koble spyleslangen til vaskekule.
3. Spyl med lunkent vann (35-45°C) til det kommer rent vann ut av
tappestussen. Etterskyll med varmt vann.
4. Sjekk at alle pakninger sitter på plass.
5. Steng kraner og sett på blindlokkene igjen.
Tanken ønskes returnert så raskt som mulig, uten unødig opphold. Dette for å
unngå mikrobiologisk vekst som kan komplisere videre renhold og produksjon
ved meieriet.
Dersom det er skade på tank, kran eller pakning, vennligst gi beskjed.
Ved spørsmål til tank eller produkt henvend deg til industri@tine.no

Håndtering av kubiske bison tanker fra TINE
Produktene fra TINE er kjølevare og skal oppbevares ved 0-4°C. Holdbarheten i
produkt-databladet forutsetter riktig temperatur, og gjelder produkt på uåpnet
tett tank.
Når tanken åpnes er riktig håndtering og oppbevaring avgjørende for
produktets holdbarhet. Etter at tanken åpnes første gang bør den tømmes i
løpet av 2-3 dager.
Prøvetaking av tanken bes begrenses til et minimum da det øker faren for
kontaminering av produktet. TINE kan oversende analysebevis dersom det
ønskes.
For å unngå skade på tanken ved tømming med vakuum eller utpumping åpnes
kran eller blindlokk for vaskekule. Hovedlokket på tanken skal som hovedregel
ikke åpnes.

Etter bruk og før retur til TINE skal tanken skylles.
1. Åpne tappestuss.
2. Spyl med lunkent vann (35-45°C) til det kommer rent vann ut av
tappestussen. Etterskyll med varmt vann.
3. Sjekk at alle pakninger sitter på plass.
4. Steng kraner og sett på blindlokkene igjen.

Tanken ønskes returnert så raskt som mulig, uten unødig opphold. Dette for å
unngå mikrobiologisk vekst som kan komplisere videre renhold og produksjon
ved meieriet.
Dersom det er skade på tank, kran eller pakning, vennligst gi beskjed.
Ved spørsmål til tank eller produkt henvend deg til industri@tine.no

