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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 Bilgi Formu 
 

calgonit Sporexalin AG 
 

Aktif oksijen bazlı dezenfeksiyon ürünü 

 

Uygulama Alanları 
 

Renksiz, kokusuz ve tamamen biyodegredasyona uğrayan, geniş antimikrobiyal etkili bir dezenfeksiyon 

ürünüdür. 

  Su ve içecek endüstrisinde kullanım alanları: 

Şişe ve damacanaların, su depolarının, filtrelerin ve dolum makinelerinin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

  Gıda sanayide kullanım alanları: 

Yer, yüzey ve duvar dezenfeksiyonu, gıda hazırlama makinelerinin dezenfeksiyonu ve gıda tankları 

temizliğinde kullanılır. 

  Hayvancılık sektöründe kullanım alanları: 

Hayvan barınaklarının, nakil vasıtalarının, sağımhanelerin ve sağım makinelerinin kullanım sularının ve 

yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılır. 

  Diğer sektörlerde kullanım alanları: 

Süs ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonu ve biyofilm ve lejyonella mücadelesinde kullanılır. 

               

Ürün Özellikleri 
 

  Hidrojen Peroksit içerir ve aktif oksijen bazlıdır. 

  Virusidal, bakterisidal, fungusidal ve sporosidal etkiye sahiptir. 

  Rahatsız edici tarzda koku ve tat oluşturmaz, renksiz ve stabildir. 

  Toksik değildir ve çevrede kalıntı bırakmaz. 

  Etki gücü sıcak ve soğuk sistemlerde devam eder ve ekipman ve materyallere uyumludur. 

 

Uygulama 

 
      

 Uygulama Alanı  Konsantrasyon Sıcaklık    Uygulama Etki Süresi 
      

 Gıda ve Süt Endüstrisi   

Soğuktan 60 °C’ye kadar 

 

İşe başlamadan önceki 

dezenfeksiyon soğuk 

uygulama 
Yerinde dezenfeksiyon etki 

süresi en az 30 dk. 

 Isıtıcılar   

 Aparatlar  % 0,2 – 2,0 
 Kaplar   

   

 Borular   
    

 İçecek Endüstrisi   
 Isıtıcılar  

% 0,2 – 2,0  
Aparatlar 

 

   

 Kaplar   

 Borular   
    

 
Dondurulmış Gıda 

Endüstrisi   
 Dezenfeksiyon  % 0,2 – 2,0 

 Sirkülasyon  % 0,2 – 2,0 
 Sabit Dezenfeksiyon   
    

 Araç Yıkama  % 0,2 – 2,0 
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Teknik Bilgi Formu 
 

calgonit Sporexalin AG 
 

Aktif oksijen bazlı dezenfeksiyon ürünü 

 

 

Teknik Veriler 

(% 1’lik çözelti & 20°C) 

Görünüş      : Berrak renksiz, sıvı 

pH-değeri     : 5 -7

Yoğunluk      : 1,2  g/cm³ 

Hidrojen peroksit  : ≥ 50 %

 

İçeriği :  Hidrojen peroksit 
 

Ambalaj Şekli : 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg, 200 kg, 1000 kg. 

  

Depolama : Ürünü 5°C ile 35°C arasında depolayın. 

 

Güvenlik ile ilgili önlemleri lütfen güvenlik talimatlarına bakarak alınız. Ürünün uygulanması esnasında 

kimyasalların kullanımı ile ilgili bilinen (genel) tedbirlere mutlaka uyulmalıdır. Teknikerlerimizin tavsiye 

etmediği başka bir ürünle kesinlikle karıştırmayınız. 
 

Biyositleri güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanmadan önce etiketini ve güvenlik bilgi formunu mutlaka 

okuyunuz. 

 


