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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 Sterizid Multi Blue 
 

Nötral, Gluteraldehit + QAC bazlı dezenfeksiyon ürünü 

 
Uygulama Alanları 
 

calgonit Sterizid Multi Blue, gıda endüstrisinde ve hayvancılıkta (çiftliklerde) kullanılan Gluteraldehit ve 

Quaterner Amonyum Bileşikleri ihtiva eden konsantre dezenfeksiyon ürünüdür.  

calgonit Sterizid Multi Blue, yüksek etki gücüne ve geniş bir mikrobiyolojik etki spektrumuna sahiptir. İçerdiği 

yüzey aktif maddeleri sayesinde bütün yüzeylerde dezenfeksiyon etkisini  oldukça  destekleyen yüzeyi 

tamamen örtme özelliğine sahiptir. 

calgonit Sterizid Multi Blue, tamamen temizlenmiş yüzeylere uygulanmalıdır. Kirli yüzeyler, uygulamadan 

önce iyice temizlenmelidir. Uygulama sonrası yüzeyler, eğer gıda maddeleri ile temas edecekse iyice 

durulanmalıdır. 
 

Ürün Özellikleri 

 Geniş alanda etkilidir. 

 Düşük konsantrasyonla bile etki gücü çok iyidir. 

 Bakterileri, mantarları ve virüsleri öldürür. 

 İçeriğinde formal madde olmadığı için kullanımı kolaydır. 

 Ayak yıkama lavabosunda daldırma yöntemi ile kullanışlıdır.  

 Genelde kullanılan malzemelere uyumludur. Duyarlı plastik malzemeler dayanıklılığı ile ilgili olarak önceden 

test edilmelidir.

  

Uygulama 
 

Uygulama Şekli Konsantrasyon (v/v) 

Köpük dezenfeksiyon  % 1,0 ‘ den 2.0‘ a kadar 

Püskürtme dezenfeksiyon % 0,25 ‘ den 2.0‘ a kadar 

Daldırma metodu ve Ayak yıkama havuzları % 1,0 ‘ den 2.0‘ e kadar 

 

Teknik Veriler 

Görünüş  : Saydam, koyu mavi sıvı 

pH-değeri : 5 – 6 (1 %, 20°C)

Yoğunluk  : 1,007 ± 0,010 g/cm³ (1 %, 20°C) 

 

İçeriği :  Aldehitler, QAV, Tensitler 
 

Ambalaj Şekli : 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 1200 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. 

 


