
Calgonit CN 353 
Aktívklór bázisú lúgos tisztítószer 
 

 
 
 
 
 
Alkalmazási terület: 
 
A Calgonit CN 353 folyékony tisztítószer kiválóan alkalmas 

minden élelmiszeriparban használatos csővezeték és 

tartály cirkulációs tisztítására (CIP-rendszerek), rekeszek, 

kannák tisztítására. Ugyancsak alkalmazható ládamosó 

berendezésekben. A termék rendkívül pontosan és 

hatékonyan adagolható a PentaClean Care automatikus 

adagolórendszereivel. 

 

A Calgonit CN 353 alumínium inhibitort tartalmaz, így 

alkalmas alumíniumfelületek tisztítására is. Magas 

vízlágyító képessége miatt bármilyen keménységű víz 

esetén alkalmazható. 

 
Felhasználás: 
 
Koncentráció: 0,5 – 2,0 % 

Hőfok: max. 60 C-ig 

 
Koncentráció meghatározása: 
 
Titrálással a p-értékig 1 n sósavval. 

 
Különleges utasítások: 
 
Az előírtnál alacsonyabb pH értéken, valamint savakkal 

érintkezve lyukkorrózió léphet fel. 

 
Tisztítás után a szert ivóvíz minőségű hideg vízzel le kell 

öblíteni. 
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Calgonit CN 353 
Aktívklór bázisú lúgos tisztítószer 
 
 
Anyagösszeférhetőség: 
 

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
A rozsdamentes acél és az alumínium az előírt hatásidő betartásával az oldatnak ellenáll. 

Technikai adatok: 
 

Megjelenés: sárgás folyadék 
Szag: enyhén klóros 
Sűrűség: 1,25 g/cm3 
pH (1%) 12 

Összetevők: 
 

Kálium-szilikát, nátrium-szilikát, kálium-hidroxid, nátrium-hipoklorit 

 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
 

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 

P260 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el 
kell távolítani/le kell venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben 
a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 
P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos rendeleteknek megfelelően. 

 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

 
OKBI szám: B-17121643 
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