
 

MAESTROWIN ACIMAX 
ASİDİK CIP TEMİZLEME SIVISI 

Ürün Özellikleri 
Süt, meşrubat ve su sektörü başta olmak üzere gıda 
sanayinde, kapalı sistem alet ve ekipmanlarında 
biriken kireç ve protein taşı gibi kalıntıların 
temizlenmesinde kullanılan, köpüksüz CIP ürünüdür.  
 
Ürün Avantajları 
Kireç ve protein taşlarını kolayca söker. 
Köpüksüzdür, kolay durulanır. 
Ekonomik kullanım sağlar. 
İletkenlik kontrolü yapılabildiğinden otomatik 
dozajlamaya uygundur ve istenilen konsantrasyonda 
kullanıma olanak sağlar. 
  
Teknik Özellikleri 

Teknik 
Özellikleri 

Test Değeri Test Metodu 

Görünüm Renksiz/Berrak  

pH (%1) 1,5 ± 0,5 TL.BLK.LB.05 
Yoğunluk                
(g/ml, 20oC) 1,23 – 1,25 

TL.BLK.LB.11 

 
Maestrowin ACIMAX 

(%w/w) 
İletkenlik (25oC, dem. su) 

mS/cm 
0,5% 12,81 
1% 23,0 
2% 45,5 
3% 66,0 
4% 87,0 

 
Yukarıda verilen iletkenlik verileri tipik değerlerdir, 
spesifikasyon olarak kullanılmamalıdır. 
 
Kullanım Alanları 
Gıda ve içecek endüstrisinde kapalı sistem alet ve 
ekipmanların temizliğinde kullanılır. Özelikle CIP 
sistemlerinde, sırasıyla alkali CIP ürünü 
MAESTROWIN PROCIP muamelesi, durulama ve 
MAESTROWIN ACIMAX muamelesi şeklinde 
kullanılması tavsiye edilir. 
 
Kullanım Şekli 
1-Süt Toplama Tankerlerinde: Ön durulamadan 
sonra MAESTROWIN ACIMAX %0,5-2,0 
konsantrasyonda 20 - 60°C de uygulanır. 
Uygulamadan sonra ortam su ile durulanır. 
 
2-Tanklarda, borularda: Kısa ön durulamadan sonra 
MAESTROWIN ACIMAX %0,5-2,0 konsantrasyonda  
50 - 80°C her tank için 5-15 dakika süre ile sirküle 
edilerek sistem temizlenir. Uygulamadan sonra ortam 
durulanır. 
 

3-Peynir Kalıplarında: Kısa ön durulamadan sonra 
MAESTROWIN ACIMAX kirlilik derecesine göre %1,0-
2,0 konsantrasyonda ve 30 - 40°C de uygulanır. 
Kalıplar daldırma banyolarında 10-20 dakika 
kalmalıdır. Uygulamadan sonra ortam su ile durulanır. 
 
Uyarılar 
•El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde 
kullanmayınız. 
•Gıda maddelerinden ayrı depolayınız. 
•Klorlu ve alkali ürünlerle karıştırmayınız.  
•Kullanım sırasında uygun eldiven, yüz/göz 
koruyucusu kullanınız. 
•Ürünün bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal 
çıkarılmalıdır. 
•Göz ve cilt ile teması halinde bol su ile yıkayın ve 
doktora başvurunuz. 
•Buharını solumayınız. 
•Çocuklardan uzak tutunuz. 
 
Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma 
Merkezi (UZEM) 114 no’lu telefonunu veya Acil Sağlık 
Hizmetlerinin 112 nolu telefonunu arayınız. 
 
Depolama 
(+5) - (+30)°C arasında tutulmalıdır. Direkt güneş 
ışığından, dondan ve aşırı sıcaktan korunmalıdır. 
Alkali ürünlerden uzakta depolanmalıdır. 
 
Test Yöntemi 
Araçlar : 10 ml Pipet 
              Beher 
              Karıştırıcı magnet 
 
Reaktifler:0,1 N NaOH 
               Fenolftalein indikatörü 
                
Prosedür: 10 ml test çözeltine 2-3 damla fenolftalein 
indikatörü eklenir. Pembe oluncaya kadar 0,1N NaOH 
ile titre edilir. 
 
Hesaplama:  
         %Maestrowin ACIMAX (w/w)=Sarfiyat(ml)x0,16 
 
 
 
 
 
 
 
* Bu ürünün detaylı içerik, kullanım ve bertaraf bilgileri Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) verilmiştir. 
 
Verilen değerler bizim kalite kontrol testlerinin sonuçlarını 
ifade ederler. Mamulün kullanım koşulları ve metotları 
kontrolümüz dışında olduğundan, herhangi bir garanti 
taşımamaktadır.  
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