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Alkalmazási terület: 
 
Az Pentacid kiválóan alkalmas zárt rendszerű tisztítások 
(CIP) esetében tejkő, vízkő, sörkő eltávolítására a 
következő területeken: 

❑ Fejőberendezések 
❑ Tankok, vezetékek 
❑ Hőcserélők 
❑ Örvénykádak 
❑ Centrifugák 
❑ KEG-ek egyfázisú tisztításához 

 
Felhasználás: 
 
Koncentráció: 0,5 – 2,0 % 
Sörkő eltávolítására: 2-5 % 

Hőfok: max. 80 C-ig 
 
 
Koncentráció meghatározása: 
 
Titrálással a p- értékig 1 n nátronlúggal. 
 
Különleges utasítások: 
 
Tisztítás után a maradék anyagot ivóvíz minőségű hideg 
vízzel le kell öblíteni. 
 
Acél felületeken az üzemi víz magas klorid tartalma, illetve 
hosszabb behatási idő miatt lyukkorrózió léphet fel. 
 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Hideg-meleg 

felhasználhatóság 

 Habzásmentes 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
Minden acélfelületen alkalmazható, alumínium felületeken csekély felületi elváltozást 
okozhat. 
Bronz, réz és színesfémek esetében nem használható. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen – sárgás folyadék 
Szag: enyhén szúrós 
Sűrűség: 1,2-1,3 g/cm3  
pH (1%) 1,5-2,0  
 
Összetevők:  
Foszforsav 1-10%, 
Salétromsav 30-50%, 
 
Figyelmeztető mondat: 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést es szemkárosodást okoz. 
Kiegészítő veszélyességi információ: -. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – általános: - 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: 
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás: 
P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERUL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES eseten: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/ orvoshoz. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: 
P405 Elzárva tarolandó. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek 
megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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