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SR S 15  
Asidik Köpüklü Temizlik Ürünü 

 

KULLANIM ALANLARI 
QAC temeli üzerinde yağ, albumin birikintilerini, ayrıca kir ve kireç tortularını yok etmek için sıvı, 

asidik köpüklü temizleme maddesi 

Yerlerin, seramik döşemelerin (fayans) ve paslanmaz çelikten donanımların, alüminyum ve gıda 

endüstrisindeki aside dayanıklı plastik malzemelerin asitli köpüklü temizliği için kullanılır.  

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

• Tek işlemde temizleme  

• Mükemmel yağ ve albümin çözücü özelliği 

• Pas ve kireç tortularını ortadan kaldırma 

• Sabit bir köpük oluşturur.  

• QAC ile mükemmel temizleme 

 

UYGULAMA KONSANTRASYON SICAKLIK TEMAS SÜRESİ 

Gıda & İçecek Endüstrisi 

Yerler, seramik döşemeler (fayans) ve 

paslanmaz çelikten donanımlar, alüminyum ve 

gıda alanındaki aside dayanıklı plastik malzemeler 

 

% 2,0 – 5,0 

 

 

10 - 40 °C 

 

10 – 20 dk. 

Bir köpük aleti ile 4 – 6 çubukluk basınç oranında püskürtülür. Ardından, köpük çözeltisi kurumadan, soğuk su ile yıkayınız. 

Sıcak ekipmanlara uygulanmaz!!! 

 

İÇİNDEKİLER 

• Fosforik asit 

• Yüzey aktif maddeler  

• QAC 

 

TEKNİK VERİLER  

Görünüş: Berrak sıvı 

p değeri: 10,5 ± 1,0 

pH-değeri (%1):  2,0 ± 0,3  

Yoğunluk: 1,31 ± 0,02 g/cm³  

İletkenlik: 6,0 (faktör= 0,167) ± 0,5   

Köpük (25°C): >30ml / >30ml  
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TEMİZLİK ÇÖZELTİSİNİN KONTROLÜ 

10 ml’lik damıtma kabı. Ayıraç olarak + fenolftalein, n/10 sodalı çözelti ile mor olana kadar karıştırın. 

mL şeklinde olan kullanımı 0,107 ile çarpınız = konsantrasyon yüzdelik, % şeklindedir. 

 

ÖNLEMLER VE DEPOLAMA KOŞULLARI 

Alkali maddelerden uzakta serin bir yerde muhafaza ediniz. Tercihen ışıksız bir ortamda -10°C ila 40°C 

arasında saklayınız. Ürünü kullanmadan önce lütfen etiket ve ürün güvenlik bilgi formunu okuyunuz, 

belirtilen uyarılara riayet ediniz.  

 

AMBALAJ 

5 kg / 25 kg / 200 kg / 1200 kg  

 
 

İletkenlik: 20°C'de %1 lik çözelti: (6,0 ± 0,5) 
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