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AZ SAURE 
Asitli Tek Fazlı Temizlik Ürünü 
 
 

KULLANIM ALANLARI 

Süt ve gıda endüstrisi için asidik sıvı, tek-faz temizleyicidir. Paslanmaz çelik, bakır ve alüminyum için 

uygundur. Paslanmaz çelik, bakır, alüminyum ve aside dirençli plastik malzemelerden yapılmış tesis 

ekipmanlarının hassas temizliğinde kullanılır. 

 

UYGULAMA 

Süt Ürünleri Endüstrisi: 

Soğuk süt alanında asitli tek faz temizleyicisidir. Süt toplama araçlarının, süt tanklarının, boru 

hatlarının, peynir ve tereyağı tesislerinin temizliği için kullanılır. 

Burner/Brülörler: 

Dolum veya yanma cihazları tarafından otomatik CIP temizleme ya da manuel temizleme, 

kondensatörler, kayışlar ve bakır ya da paslanmaz çelikten yapılan soğutucular. 

 

UYGULAMA KONSANTRASYON SICAKLIK TEMAS SÜRESİ 

Süt Ürünleri Endüstrisi 

Süt toplama araçları, süt tankları, boru 
hatları, peynir ve tereyağı tesisleri 

 

% 1,0 – 2,0 

 

50-70  °C 15 – 20 Dakika 

Et Ürünleri Endüstrisi 

Alüminyum kalıpları, duman depoları, 
endüstriyel kasa yıkama tesisleri 

% 0,5 - 1,5 

% 0,8 - 1,5  

 

75 °C‘ ye kadar 

75 °C‘ ye kadar 

 

15 – 20 Dakika sürekli devir 

Damıtma Sanayi 

CIP temizleme 

Yanma ekipmanları, katalitik 
konvertisörler, radyatörler, kondensatörler 

 

% 3,0 – 10,0 

 

20-50  °C 20 Dakika 

Damıtma Sanayi 

Manuel temizleme 

Yanma ekipmanları, katalitik 
konvertisörler, radyatörler, kondensatörler 

 

% 3,0 – 5,0 

 

20-50  °C 
Tamamen 

3 – 24 saat 

 

İÇİNDEKİLER 

• Fosforik asit 

• Anyonik yüzey aktif maddeler 

• Inhibitörler 
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TEKNİK VERİLER 

Görünüm:  Renksiz, berrak sıvı 

Seyreltilmemiş pH:  N.A. 

pH-değeri (%1):   1,7 ± 0,2 

p-değeri:  10,2 ± 0,5   

Yoğunluk:  1,295 ± 0,01 g/cm³  

 

TEMİZLİK ÇÖZELTİSİNİN KONTROLÜ 

10 ml’lik damıtma kabı. Ayıraç olarak + fenolftalein, n/10 sodyum hidroksit çözeltisi ile mor görünüm 

alana kadar karıştırın. mL şeklinde olan kullanımı 0,098 ile çarpınız = konsantrasyon yüzdelik 

şeklindedir. 

 

AMBALAJ 

25 kg, 250 kg, 1200 kg 

 

 


