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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 Viroflexx 
 

Geniş spektrumlu dezenfektan 

 

Ürün Özellikleri 
 

 En yüksek seviyede etki 

 Hızlı aksiyon 

 Çok yölü 

 Bütün yüzeyler için uygun 
 
 

 

Genel Açıklama 
 

calgonit Viroflexx; yenilikçi, yüksek seviyede etkili, çok yönlü ve geniş spektrumlu bir dezenfektandır. 

Ürün yüzeylerde, cihazlarda, su sistemlerinde ve hava dezenfeksiyon kullanımı için uygundur. 

Bileşimindeki yüzey aktif madde ajanları, potasyum peroksimonosülfat ve organik asitler  ile yüksek  

seviyede dezenfeksiyon performansı sağlar. 
 

 

Uygulama 
 

Konsantrasyon: 

Bakteri: % 1 (10 g/L), 5 dk. 

Maya: %1 (10 g/L), 15 dk. 
 

Yüzey dezenfeksiyonu: 

Çözelti:  1:100 (10 g 1 lt suya) 

Uygulama:Yüksek basınçlı spreyleme makinaları ve sırt çantalı püskürtücü ile  (300 ml  m²‘ye ) 
 

Ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu: 

Çözelti: 1:100 (10 g 1 lt suya) 

Köpük uygulaması: 300 mL   m²‘ye  
 

Botların ve tekerleklerin temizlik ve dezenfeksiyonu: 

Çözelti:  1:100 (10 g  1 lt suya) 

Uygulama: Ayak dipleri ve teker iç yüzeyleri  (en az 4 günde bir veya aşırı kirlendiğinde yenileyin) 
 

Su sistemleri: 

İçeçek sistemleri: 

Temel dezenfeksiyon:  1:100 (10 g  1 lt suya) 

Uygulama:Sistemi boşaltın ve kaba kiri temizleyin ,Viroflexxi’i 10 dk sistemde bırakınız  daha sonra 

yıkama yapınız,çözeltiyi  45 dk daha bekleyin  ve durulama yaparak sistemi taze suyla doldurun.  

Sürekli dezenfeksiyon:   1:1000 (1 g  1 lt suya) 
 

Hava dezenfeksiyonu (boş durak): 

Çözelti:  1:200 (% 0.5,  5 g 1 lt suya) 

Uygulama: Yüksek basınçlı makinalar,  sırt çantalı püskürtücü, 1 lt  çözelti  10 m²  zemin alanına . 

Soğuk sisleme (boş durak): 

Çözelti:  1:100 (% 1,  10 gr 1 lt suya) 

Uygulama: Sisleme  uygulaması, (1 lt çözelti  10 m²  zemin alanına). 

Kanatlı hayvan İçme suyu uygulaması:  1:1000 ( % 0,1,  1 gr 1 lt suya)  

Aşı reaksiyonuna karşı:  1:200 
 
 

Malzeme Uyumluluğu 
 

Önerilen konsantrasyonlarda  korozyon etkisi oluşmaz 
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Teknik Bilgi Formu 
 

calgonit Viroflexx 
 

Geniş spektrumlu dezenfektan 

 

 
 

Teknik Veriler 
 

Görünüş       : Kırmızımsı-beyaz toz 

Koku          : Karakteristik 

m-Değeri (1%)  : -2,2 

pH-Değeri (1%) :  2,2 
 

İşlem Referansları 
 

Güvenlik bilgilerini okuyunuz. Kullanımdan önce etiket ve ürün bilgisine bakınız.   

Nemsiz kuru bir yerde saklayın ve doğrudan güneş ışığından koruyun. 
 

 

İçerikler :  potasyum peroksimonosülfat, sülfamik asit 

 

 

 

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

mutlaka okuyunuz. 
 

 

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

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