Technické informace o produktu

calgonit CF 300
Alkalický čistící pěnový prostředek s obsahem
aktivního chlóru
Přednosti produktu
•
•
•
•

stabilní pěna
dobře odstraňuje mastnotu
pro všechny stupně tvrdosti vody
víceúčelový čistící prostředek

Obecný popis
calgonit CF 300 je tekutý pěnový čistící prostředek s aktivním chlórem jako dezinfekční složkou.
Produkt je speciálně určen pro odstranění organických nečistot všeho druhu v potravinářském
průmyslu. Vytváří stabilní pěnu a skvěle odstraňuje tuk.
calgonit CF 300 lze používat i ve velmi tvrdé vodě, lze jej snadno spláchnout a nabízí skvělé
hygienické podmínky.

Použití
Dezinfekce:
Bakterie
3% (30g/l), 5 min. (EN 1276)
5.5% (55g/l), 5 min. (EN 13697)
Plísně
1% (10g/l), 15 min. (EN 1650)
3% (30g/l), 15 min. (EN 13697)
Čištění a dezinfekce:
calgonit CF 300 je většinou používán pomocí příslušné pěnící techniky při koncentraci 3 až 5%. Čas
působení až 20 minut v závislosti na míře znečištění.
Po použití by měly být všechny povrchy důkladně opláchnuty tekoucí vodou.

Stanovení koncentrace
Titrace p-hodnoty s 1 N roztokem kyseliny chlorovodíkové.

Snášenlivost materiálu
calgonit CF 300 může být použit v doporučené koncentraci na nerezovou ocel, keramické obklady a umělé
hmoty. U hliníkových, zinkových nebo pozinkovaných povrchů způsobuje poškození. Pro zamezení koroze
nechat prostředek působit po omezenou (doporučenou) dobu a nenechávat zaschnout (po uplynutí doby
působení opláchnout).

Technické informace
Vzhled

čirá, nažloutlá kapalina

Zápach

po tenzidu

Aktivní chlór (%)

3,2

Vodivost (1%, mS/cm)

4,1

Hustota (g/cm³)

1,15

p-hodnota (5%)

7,4

Skladování

-5°C - 35°C

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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Bezpečnost práce
Používejte biocidy obzvláště opatrně. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na bezpečnostním listu nebo etiketě.

Obsažené látky

žíravina, fosfáty, tenzidy, dezinfekční prostředky

Informace o zdraví a bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu (BL) pro tento výrobek.
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