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Szalagkenőanyag 
 

 
 
 
 
Alkalmazási terület: 
 
Az üveg és műanyag (PET és PC) palackok, Tetra Pack 
dobozok, ládák és kartoncsomagolások szállítószalagjának 
kenésére szolgál. 
 
A Calgonit Bandfit 735 kiváló kemény üzemi víz esetén is. 
Az ajánlott koncentráció kb. 0,2 %, ami gazdaságos 
felhasználást eredményez. Ezen kívül a szennyvíz KOI - 
értékét, és a szennyvíztisztítással kapcsolatos költségeket 
érezhetően csökkenti. 
 
Az ellenőrző berendezések pontatlan mérési eredményeit a 
habképződés okozza, ami a Calgonit Bandfit 735 
használatával elkerülhető. 
Rendkívül erős tisztítóhatással bír, ez hatékony felhasználást 
és gazdaságos tisztítást biztosít. 
 
Nem korrozív hatású, a fémfelületeket nem károsítja. 
Az adagoláshoz központi adagolórendszert ajánlunk, amely 
optimális felhasználást biztosít. 
 

Koncentráció meghatározása: 

Egyedi titrálási módszer segítségével történik. 

 
 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Kiváló kenőhatás 

 Csekély habképzés 

 Alacsony KOI, és 

szennyvízterhelés 

 Foszfátmentes 

 Biológiailag lebomló 

 Magas tisztítóerő 

 Nem korrozív 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az 
élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: világos sárgás folyadék 
Szag: enyhén tenzides 
Sűrűség: 1,00 +/-0,02 g/cm3 
pH-érték: 3,5 (1%) 
 
Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: alkilamin só 
 
 
Figyelmeztető mondatok:  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
P260  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302+P352 HA BÕRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P314  Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendeletnek megfelelően. 
 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
OKBI szám: B-13070334  
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