
 

 

 

 
 

Hijyen Yönetimi ve  Danışmanlık 
 

Calvatis GmbH  Dr.Albert-Reimann-Str. 16a D-68526 Ladenburg  Tel. +49 6203 105-0  Fax +49 6203 105-111 

Calvatis Hijyen San.ve Dış Tiç. Ltd. Şti. Doğanpınar Mah.Doğanpınar Sok.No 244 Bandırma/Balıkesir  Tel. +90 266 714 71 00  Fax +90 266 714 30 36 
 

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 bilgi ler 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 forte cid 5/23 
 

Perasetik asit bazlı dezenfeksiyon ürünü 

 

 Ürün Özellikleri 
 

• Köpürmez 

• Düşük sıcaklıkta etkili 

• İletkenlikle dozajlanabilme özelliği  
 

Genel Açıklama 
 
calgonit sporexalin forte cid 5/23 özellikle  içecek endüstrisinde tankların, konteynerlerin   boru 

hatlarının otomatik dezenfeksiyonu için tasarlanmıştır. Soğuk uygulamalar için uygundur ve 

dozajlama iletkenlikle kontrol edilebilir. Hazırlanan çözeltinin raf ömrü sınırlıdır.   
 

Uygulama 
 
Bakteri        : %  0.35 (3.5 g/l), 5 dk. 

Konsantrasyon : %  0.35 – 1.0  (organik yük ve temas süresine bağlı olarak değişir)  
Temas Süresi   : 5 - 30 Dk.  
Sıcaklık        : Sadece soğuk  
 

Uygulamadan sonra durulama yapınız.  
 

Konsantrasyon tayini 
 

Etki maddesinin tayini için özel bir metodumuz mevcuttur. Talep edildiğinde sunulur.  
 

Malzeme Uyumluluğu 
 
Paslanmaz çelik için deformasyon oluşturmaz. Alüminyum soğuk uygulandığında dayanıklılığı 

yüksektir. Bakır için uygun değildir. Plastik ise eski veya yeni oluşuna göre değişir.  
 

Teknik Veriler 
 
Görünüş    : Berrak, renksiz sıvı 
 
Koku       : Keskin 
 
İletkenlik    : 7,7 mS/cm (1%, 20°C)  
Yoğunluk    :1,21 (g/cm³)  
m-değeri    : -3,1 (%1) 
 
Depolama  : -5°C - 35°C  
 
Not: 
 
Fabrika kullanım sularında yüksek konsantrasyondaki klor iyonları ile  teması halinde delinme 

korozyonu oluşturur.  Farklı içerikli metallerde de korozyon oluşabilir. 
 
 

Sağlıklı ve güvenli bilgi için güvenlik veri dosyalarına bakınız. 
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