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SR C 50 
Yüksek Miktarda Aktif Klor İçeren Köpüklü Alkali Temizlik Ürünü 

 

KULLANIM ALANLARI 

Paslanmaz çelik ve sentetik malzemeden yapılmış ekipmanlar için sıvı, yüksek miktarda aktif klor 

içeren genel amaçlı, alkali, köpüklü temizlik ürünüdür. Yağ ve albumin artıklarının yanı sıra, küfe 

karşı da kullanılabilir. 

Yerler, seramik döşemeler (fayans), çalışma alanları, konveyör bantlar, üretim alanları, paslanmaz çelik 

ve sentetik malzemeden yapılmış ekipmanlar için uygundur. Alüminyum için uygun değildir. 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

• Etkili bir şekilde temizlik  

• Mükemmel temizleme kapasitesi 

• Hızlı ve geniş etki alanı 

• Güçlü albumin ve yağ çözücü özellik 

• Sabit bir köpük oluşturur. 

UYGULAMA 

UYGULAMA EKİPMAN KONSANTRASYON SICAKLIK TEMAS SÜRESİ 

Süt Ürünleri Endüstrisi, 
Donmuş Gıda Endüstrisi, 

İçecek Endüstrisi,  

Et Endüstrisi 

Çiftlik koşulları altında 
 
 
 
 

Yerler, seramik döşemeler 
(fayans), çalışma alanları, 
konveyör bantlar, üretim 
alanları, paslanmaz çelik  
ve sentetik malzemeden 
yapılmış ekipmanlar 

 

% 2 – 5 

 

 

10 – 40°C  

 

10 – 20 dk. 

 

 

Bir köpük aleti ile 4 – 6 bar basınç altında püskürtülerek uygulanır. Ya da manuel olarak fırçalamak 

suretiyle kullanılır. Ardından köpük çözeltisi kurumaya başlamadan bolca temiz, soğuk içme suyuyla 

dikkatlice durulanır. Sıcak yüzeyler/ekipmanlar üzerine uygulanmaz! 

 

TEKNİK VERİLER  

İçindekiler:  KOH, NaOCl, surfaktanlar, kompleks ediciler 

Görünüş:  Berrak sıvı 

p-değeri:  1,5 ± 0,1  

m-değeri:  2,9 ± 0,3  

pH-değeri (%1):  12,3 ± 0,3  

Yoğunluk (g/cm³, 20°C): 1,188 ± 0,01    

Aktif klor içeriği:  5,1 ± 0,3 

İletkenlik (mS/cm):  5,8 (faktör = 0.172) ± 0,3 
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TEMİZLİK ÇÖZELTİSİNİN KONTROLÜ 

10 ml damıtma kabına eklenir, üzerine sodyum tiyosülfat solüsyonundan 1 mL ilave edilir ve ayıraç olarak 

fenolftalein konur, 0.1 N HCl ile renksiz olana kadar karıştırılır. mL şeklinde olan kullanımı 0.667 ile 

çarpınız = konsantrasyon yüzdelik şeklindedir. 

 

ÖNLEMLER VE DEPOLAMA KOŞULLARI 

Alüminyum, hafif metal ve galvanizlik metallerle temas ettirmeyiniz.  

Tercihen ışıksız bir ortamda ve -10°C ila 30°C arasında saklayınız. 

Ürünü kullanmadan önce lütfen etiket ve ürün güvenlik bilgi formunu okuyunuz, belirtilen uyarılara riayet 

ediniz.  

 

AMBALAJ 

5 kg, 10 kg, 25 kg, 1200 kg 

 

İletkenlik: 20°C'de %1 lik çözelti: (5,8 ± 0,3) 
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