
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 

 Széles 

hatásspektrumú, 

rezisztencia nem 

alakul ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



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:    1,13 g / cm3 (20ºC-nál)  
pH (1%): ≤ 3,5   
 
Összetevők: 
hidrogénperoxid 35-50% 
 
Figyelmeztető mondat:  
H302+H332 Lenyelve vagy belélegezve ártalmas. 
H315   Bőrirritáló hatású. 
H318  Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ:- 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:  
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P280 Védőkesztyű használata kötelező. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
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. 
 
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.  

 

Engedély számok:  OKBI:  B-13060068 
 OTH:  JKF/12576-3/2015 
 
 
 
 
 
 

PentaClean Care Kft. 
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21. 

Tel.: +36 23 545 650  Fax: +36 23 370 094 
Adószám: 25814422-2-13  •  Cégj.sz.: 13-09-184205 

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu  •  www.pentaclean.hu 


