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Bu ürün bilgisi, ürünlerimizin kullanımı ile ilgili olarak size yardımcı olmak ve bilgilendirmek içindir. Bunun içinde bulunan teknik uygulama bilgileri bizlerin 

şimdiki tecrübelerine dayanır ve normal işletme şartları için düşünülmüştür. Özel şartlar için danışmanlık hizmetimiz mevcuttur. Bu baskıdaki bilgiler gibi teknik 

danışmanlık hizmetimiz ve diğer tavsiyelerimiz ürünün bazı belirli özellikleri veya ürüne uygun somut uygulama amacı ile ilgili olarak bağlayıcı değildir. Tam 

burada 5.paragrafa göre satış şartlarımızı hatırlatırız. 
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Teknik ürün bilgisi 
 

calgonit SN 576 
 

Asidik tek fazlı temizlik ürünü 

 

ÜrünÖzellikleri 
 

• Aktif oksijenli  

• Çok fonksiyonlu 

• Yumuşak metaller için uygun 

• Köpürmez 
 
 

Genel Açıklama 
 

calgonit SN 576, Gıda, Süt ve İçecek endüstrisi için uygun, fosforik asit bazlı  asidik sıvı 

temizleme ürünüdür. Albümin, yağ ve kireç kalıntılarını etkili bir şekilde temizler. 

calgonit SN 576, hem sıcak ve hem de soğuk olarak kullanılabilir. İletkenlik ayarı ile dozajlanır, 

köpürmez ve kolayca durulanır. 

calgonit SN 576, Isıtıcıların, tankların, süt toplama arabalarının, sağım ekipmanlarının, 

santrifüjlerin ve boru hatlarının otomatik temizliği için uygundur. 

Calgonit SN 576, özellikle kaşar kalıpları, kaşar blokları ve çoklu peynir kalıpları (blokformlar) 

için tasarlanmış asidik tek fazlı sanitasyon ürünüdür. 

Calgonit SN 576, yüzey gerilimini düşüren özel tensitler ve temizleme etkisini arttıran çok iyi 

örtme ve emülge etme özelliğine sahip, etkili taş uzaklaştırma ürünüdür. 
 

 

Uygulama 

Konsantrasyon: % 0.5 - 2.0 

Sıcaklık: soğuktan- 60°C’ye kadar 
 

Uygulama sonrası iyice durulayınız. 
 

 

Konsantrasyon Tayini 

p– değeri için 1 N Sodyumhidroksit ile titrasyon yapılır. 
 

 

Malzeme Uyumu 

Paslanmaz çelik, yumuşak metaller ve plastik malzemeler için uygundur. 
  

 

Teknik Veriler 

Görünüş      sarımtrak sıvı 

Kokusuz      karakteristik 

İletkenlik (1%, 20°C, mS/cm)                            5,7 

Yoğunluk (g/cm³)     1,24 

P-değeri(1%)      -8,35 

Depolama                                -10°C - 45°C 
  

 

İçerikler:  Fosforik asit, yüzey aktifler, yardımcı maddeler 

 

 

 

Güvenlik ile ilgili önlemleri  lütfen güvenlik talimatlarına bakarakalınız. 


