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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 forte 15 
 

Perasetik asit bazlı dezenfeksiyon ürünü 

 

 

Ürün Özellikleri 
 

• Geniş etki spektrumu 

• Köpürmez 

• Düşük sıcaklıkta etkili 

• DVG onaylı 

• Soğuk aseptik dolum tesisleri için uygun 

 
 

Genel Açıklama 
 

calgonit sterizid forte 15; hidrojenperoksit ve perasetikasit bazlı hafif asidik sıvı konsantre 

dezenfeksiyon ürünüdür.  Düşük sıcaklıkta bile mantarları, mayaları ve bakterileri kolaylıkla öldürür. 

calgonit sterizid forte 15; köpürmez ve süt, soğuk içecek ve bira endüstrisindeki tankların, kapların 

ve boru hatlarının, şişe yıkama makinelerinin sıcak su bölümlerinin otomatik dezenfeksiyonu için 

uygundur.  Süt üretiminde ve hayvancılıkta (çiftliklerde) ahır ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda, süt 

sağma araç ve gereçlerinde ara dezenfeksiyonunda ve süt sağma tesislerinin temizleme sonrası 

dezenfeksiyonunda kullanılır. 

 
 

Uygulama 
 

Gıda ve içeçek endüstrisi; 

EN 1276 Bakteri    : % 0.025 (0.25 g/l), 5 dk. 

EN 1650 Mayalar   : % 0.1 (1 g/l), 15 dk. 

EN 1650 Mantarlar : 1% (10 g/l), 15 dk. 

EN 13704 Sporlar   : % 0.2 (2.5 g/l), 15 dk. 

Hayvan yetiştiriciliği; 

Virus etkinliği (DVG)     : % 0.5 60 dk 

Limitli virus etkinliği(DVG): 0.2 %, 60 dk. 

 

EN 14675 Virus   : 0.05% (0.5 g/l), 30 dk. 

EN 1656 Bakteri  : 0.2% (2 g/l), 5 dk. 

EN 1657 Mantar  : 1.2% (12 g/l), 30 dk. 

 
Üretim tesisleri, tanklar, kaplar, boru hatları, süt taşıma arabalarının dezenfeksiyonu: 

Konsantrasyon : % 0,1 – 0,3    Etki süresi : 20 – 30 dakika     Sıcaklık : Soğuktan 35 °C’ ye kadar 

Şişe yıkama makinesi (Su alanları) :  

Konsantrasyon : 70 – 100 gr/m3 (Buda 10 – 15 ppm etki maddesi olan Perasetik asit demektir)  

Stand-Tezgah dezenfeksiyonu (boru hatları) :  

Konsantrasyon : % 0,02 – 0,05    Etki süresi : 10 – 12 saat     Sıcaklık : Soğuk 

Süt sağma araç ve gereçlerinin ara dezenfeksiyonu : 

Süt sağma aracını % 0,5 – 0,7 lik çözeltiye daldırın ve su ile durulayın 

Ahır, barınak,kümes ve ilgili yüzeylerin dezenfeksiyonu : % 0.5-1, 30-60 dk. Sıcaklık :soğuk 

 

 
Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyler uygulamadan sonra su ile durulanmalıdır. 

Kirliliğin olmadığı yüzeylere uygulandığında 24 saat a kadar yüksek dezenfeksiyon performansı 

sunar.(yani kaba temizlik ve ana temizlik yapıldıktan sonra) 
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Teknik Bilgi Formu 
 

calgonit sterizid forte 15 
 

Perasetik asit bazlı dezenfeksiyon ürünü 

 

 
 

Konsantrasyon tayini 
 

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

 
 

Malzeme Uyumu 
 

Paslanmaz çelik bu çözeltiye karşı dayanıklıdır. Alüminyumda etki süresi sınırlı olmalıdır. Bakır için 

uygun değildir. Lastik ise eski veya yeni oluşuna göre değişir. 

 
 

Teknik veriler 
 

Görünüş          : Berrak, rengsiz sıvı 

Koku             : Keskin 

Perasetikasit (kons.) : % 15 

p-değer (1%)      : -4,7 

Depolama        : -15°C - 25°C  
 

Not: 
 

Biosidal güvenliği kullanınız.Daima kullanımdan önce güvenlik veri dosyasını ve ürün bilgini 

okuyunuz. 

Serin yerde ve güneş ışığı olmayan yerde muhafaza ediniz.Mümkün olduğunca orjinal 

ambalajından dozajlama yapınız ve manuel kullanımda tekrar orjinal ambalajına boşaltma 

yapılmamalıdır.  

Kesinlikle diğer kimyasallarla karışım yapılmamalı ve kirliliklere karşı korunmalıdır.Ürünü direk 

koklama ,soluma ve cilt temasından kaçınınız. 

 
 

İçerikler  Perasetikasit, hidrojenperoksit, asetikasit 

 

 

Sağlıklı ve güvenli bilgi için güvenlik veri dosyalarına bakınız. 
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