
Calgonit Sporexalin 
Hidrogénperoxid alapú tisztítószer 
 

 
 
 

 

Alkalmazási terület: 
 
Élelmiszeriparban, tartályok, tankok, csővezetékek és 

készülékek tisztítására kiválóan alkalmas termék. 

Egyaránt alkalmazható cirkulációs és áztatásos tisztításhoz. 

Nem habzó termék. 

 

 

Felhasználás: 
 

Szerkoncentráció:   8 % 
Hatásidő:               10 perc 
Hőmérséklet:         10 °C 

 
A használat előtt alapos tisztítás szükséges. 
 
A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt 

felületekről – a padozat kivételével - alapos ivóvizes 

öblítéssel el kell távolítani. 

Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében 

az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell! 

 
Koncentráció meghatározása: 

Egyedi módszerrel történik. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Előnyei: 

 

 Nem habzik 

 Környezetkímélő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Calgonit Sporexalin 
Hidrogénperoxid alapú tisztítószer 
 
 
 
 
Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban alkalmazott 
szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
A nemesacél ellenálló az oldattal szemben. Alumínium esetében a hatásidőt be kell határolni. 
Vörösréznél ne alkalmazzuk. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: szúrós szagú 
Sűrűség: 1,11 g / cm3 
pH (1%): 5,1 
 
Összetevők: 
hidrogénperoxid 
 
Figyelmeztető mondat:  
H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ:- 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – általános: - 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: 
P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás: 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el 
kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: - 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint 
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
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