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Phòng chống vi khuẩn có trong thực
phẩm chỉ bằng Sodium hypochlorite

đã đủ chưa?
• Đặc biệt thời điểm từ đông sang hè thì đối sách phòng

chống vi khuẩn cần phải được chú ý.

Nếu tăng nồng độ của Clo thì mùi Clo sẽ rất mạnh.Việc
ngâm lâu cũng sẽ làm giảm năng suất. Thêm vào đóngâm lâu cũng sẽ làm giảm năng suất. Thêm vào đó
tính kiềm mạnh dẫn đến việc mất thời gian khi xả rửa.
Hơn thế việc tồn tại một lượng lớn ion Clo làm ảnh hưởng xấu tới môi trường làm việc và
dẫn đến ăn mòn các kim loại của máy móc.

Hệ thống Rena Fine là đối sách hữu hiệu để giải quyết những vấn đề này.

• Hệ thống Rena Fine được sử dụng cực kỳ thành công trong việc điều chỉnh độ Ph cao có trong
Axir clohidric để có thể đạt được hiệu quả diệt khuẩn cao khi tẩy rửa.



Hệ thống Rena Fine là việc sử dụng nước Rena dưới dạng nước diệt khuẩn、
Vì vậy được sử dụng rộng rãi tại những nơi chế biến thực phẩm, bệnh viện và các

cơ sở y tế mà hiệu quả cũng như tính an toàn của nó thì được thừa nhận trong
đời sống hàng ngày.

• Cần một khoảng thời gian ngâm nhất định để có thể
xác định được khả năng diệt khuẩn của Natri
hypoclorite thế nhưng để nâng cao năng suất thì cần
phải có một hệ thống vừa có khả năng diệt khuẩn
mạnh và vừa có thể diệt khuẩn trong thời gian ngắn.mạnh và vừa có thể diệt khuẩn trong thời gian ngắn.

• Với hệ thống độc quyền đã trải qua nhiều lần nghiên
cứu cộng với kết quả thu được từ thực tế, Rena Fine
sử dụng loại máy chuyên dụng để tạo ra Rena Water
hay nói cách khác là loại máy điều chỉnh độ pH trong
Axit hypochlorite để tạo ra nước diệt khuẩn đối với
thực phẩm mà không gây hại tới môi trường.



Rena Water là gì?

Sodium hypochlorite
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Nước Rena
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Sự biến đổi của độ PH và axit hypochlorous
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Với biểu đồ trên, thấy được sự phân li của Clo tùy thuộc vào nồng độ pH. Nói một cách dễ hiểu thì、
khi hòa tan Clo trong nước nồng độ pH sẽ tăng lên、
Axit hypochlorous（ＨＣｌＯ） ・・・ Hiệu quả diệt khuẩn cao
Ion hypoclorit（ＣｌＯ－） ・・・ Hiệu quả diệt khuẩn thấp
Đó là những hình thức nào :
Theo như biểu thị trên biểu đồ, nồng độ pH càng thấp thì tỷ lệ Axit hypochlorous càng cao và đạt
được hiệu quả diệt khuẩn cao.



So sánh về lưu lượng tồn đọng và khả năng diệt
khuẩn

Khả năng diệt khuẩn

Nước Rena

Khả năng diệt khuẩn gấp

Lưu lượng đọng lại kéo dài
10~ 20 lần

Dung dịch nước Sodium
hypochlorite

Khả năng diệt khuẩn gấp
10~20 lần.

Không còn lưu lượng đọng
lại.

10~ 20 lần

Tốc độ phản ứng chậm hơn
so với Rena Water.

Thời gian
lưu đọng
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Biểu đồ trên cho thấy Axit
hypoclorous và ion clo có thể
diệt trên 99% khuẩn E.coli

Dưới đây là biểu thị thời
gian diệt khuẩn:

Với 0.1mg/L clo thì thời gian
diệt khuẩn là:

Sự khác nhau về khả năng diệt khuẩn của Axit hypoclorous và Ion
Clo(Clo-)
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HClO : 1.5 phút

ClO- : 120 phút

Cùng với nồng độ Clo cho
thấy khả năng diệt khuẩn gấp
80 lần、120/1.5 = 80

Ghi chú:  Để diệt 99% khuẩn E.Coli thì cần có thời gian và nhiệt độ từ 2~6℃

US EPA, [Khả năng diệt khuẩn của hợp chất Clo]

Tham khảo từ”Kỹ thuật nước sạch”- Công ty技報堂出版 Nhật Bản.
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Sodium hypochlorite

Chlorine dioxide
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Phenol

Rena Water có khả năng diệt khuẩn mạnh, tính an toàn cao

Nước Rena

■ Khả năng diệt khuẩn mạnh nên Rena Water có thể tiêu diệt
những vi khuẩn cứng đầu nhất。
■ Bởi có thể diệt khuẩn với nồng độ thấp nên không gây hại tới

con người, môi trường và trang thiết bị.
■ Bằng chi phí thấp là có thể diệt khuẩn trên diện rộng cũng như

thức ăn, dụng cụ và tay chân.

KhKhảả năngnăng didiệệtt khukhuẩẩnn

Ozone

Chlorine dioxide
Fomali

Glutaraldehyde Aldea Lipid

Phenol



Sự khác biệt giữa hệ thống Rena Fine và
Natri hypoclorite

Rena Water
ＨＯＣＬ

Natri Hypoclorite
ＮａＣｌＯ

Mùi Phảng phất mùi Clo
Khó bám vào thực phẩm

Mùi Clo mạnh, hỗn hợp mùi
Clo bám vào thức ăn.

Ｐｈ Vùng trung tính６．０～７．０ Tính kiềm mạnh trên ９．０

Nước thải
ra môi

Có thể để nguyên và thải ra
môi trường

Cần có thùng chứa, lo ngại về
phát sinh Trihalomethanera môi

trường
môi trường phát sinh Trihalomethane

( CHX3 ) và chloroform(CHCL3)

Xử lý sau
khi sử dụng

Có thể sử dụng làm nước xả
tráng sau cùng.

Phải rửa lại nhiều lần bằng
nước.

Môi trường
làm việc

Với nồng độ không thay đổi ,
tự điều chỉnh độ Ph nên sử
dụng như nước thông
thường.

Mùi Clo mạnh, trong môi
trường kiềm cần phải điều
chỉnh nồng độ để tránh ăn
mòn da tay hay kim loại máy
móc.
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Ứng dụng tại nơi chế biến cá

Sau khi mổ vứt bỏ bội Dùng Rena Water 100ppm để rửa vệ sinh máy cắt fillet Dùng Rena Water 100ppm để rửa bànSau khi mổ vứt bỏ bội
tạng,dùng Rena Water
30ppm để rửa cá.

Dùng Rena Water 100ppm để rửa vệ sinh máy cắt fillet
cá(kể cả máy chia 3 khúc), lưỡi dao và băng chuyền.

Dùng Rena Water 100ppm để rửa bàn
cân.

Dùng Rena Water 100ppm để rửa tráng bề mặt.
Dùng Rena Water 100ppm để rửa vệ sinh máy
cắt fillet cá(kể cả máy chia 3 khúc), lưỡi dao và
băng chuyền.

Dùng Rena Water 50ppm để rửa
các dây đai băng chuyền được
dùng khi vận chuyển cá.



Xử lý bằng Rena Water , sẽ phản ứng
ngay lập tức trên bề mặt chất hữu cơ,
Clo lưu lại ít nên không làm mất màu
nhưng vẫn có khả năng diệt khuẩn
cao.

Dùng Rena Water 20ppm để rửa tráng, sát
khuẩn những miếng cá.

Sau khi vệ sinh thực phẩm bằng
Rena Water thì giữ cá trong
ngăn đông lạnh.

Dùng Rena Water 100ppm để rửa dao, bàn chế biến và thớt.


