Technické informace o produktu

calgomat FA
Alkalický čistící prostředek pro dojící stroje s aktivním chlorem
Přednosti produktu
•
•
•
•

schválen dle EN 1276 a 1650
nevytváří pěnu
vhodný pro všechny tvrdosti vody
hospodárné použití

Obecný popis
calgomat FA je alkalický tekutý čistící přípravek s aktivním chlorem pro denní kombinované čištění a dezinfekci dojících strojů,
vybavení dojírny, chladících tanků a sběrných nádrží.
calgomat FA nepění a je určený pro všechny stupně tvrdosti vody.
Při doporučených podmínkách použití calgomat FA splňuje požadavky evropských norem EN 1276 a EN 1650.

Použití
Doporučená koncentrace: 0,5 - 0,7 % (5-7 g/l)
Teplota: 40 - 60 °C
Doba působení: 10 - 20 minut
Po použití důkladně vypláchněte tekoucí vodou.

Kompatibilita materiálů
Nerezová ocel je odolná vůči aplikačnímu řešení. U hliníku dochází k mírnému poškození.

Technické informace
Vzhled

čirá, nažloutlá tekutina

Zápach

slabě po chlóru

Aktivní chlór (%)

5,0

p-hodnota (1%)

1,8

Skladování

-10°C - 45°C

Bezpečnost práce
Po použití nádobu pečlivě uzavřete.
Produkt uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním. svitem (rozklad aktivního
chlóru). Nemíchejte s ostatními čistícími a dezinfekčními prostředky.
Používejte biocidy obzvláště opatrně. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na bezpečnostním listu nebo etiketě.

Obsažené látky

žíraviny, stabilizátory tvrdosti, dispergační činidla, dezinfekční prostředek

Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu (BL) pro tento výrobek. Při používání produktu je třeba dodržovat
obvyklá preventivní opatření.

Dovozce: Eurofarm systems s.r.o.
Puclice 72,
345 61 Staňkov
tel: 724 199 838
info@eurofarm.cz

Funkcí tohoto listu je poskytnout informace o použití výše uvedeného výrobku. Technické údaje obsažené v tomto
dokumentu, pokud jde o použití produktu jsou založeny na současné technické praxi a jsou vhodné pro použití v
běžných pracovních podmínkách. V případě speciálních nebo neobvyklých pracovních podmínek, se obraťte na
naše služby zákaznické podpory. Ani údaje obsažené v této publikaci, ani doporučení buď námi, nebo našimi
poradenskými službami nepředstavují právně závaznou záruku vhodnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci,
ani určitých charakteristik. Dovolujeme si Vás upozornit v tomto ohledu na odstavec č. 5 našich všeobecných
prodejních podmínek.
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