
Calgonit SF 520 
Savas fertőtlenítő hatású habtisztítószer 
 

 
 
 

Alkalmazási terület: 

 

A Calgonit SF 520 kiváló fertőtlenítő tulajdonságokkal 

rendelkező termék, mely eltávolítja az élelmiszeriparban 

előforduló szervetlen lerakódásokat, vízkövet, meszet, 

rozsdát, fehérjét és a lúgos tisztítószerek maradékait. 

 

Csillogó rozsdamentes acélfelületet eredményez. 

 

Felhasználás: 

 

Koncentráció:  2-5 % ajánlott. 

 

A vegyszeres mosás után alapos hideg ivóvizes öblítés 

szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 Fertőtlenítő 

tulajdonság 

 Jól tapadó habot 

képez 

 Könnyen 

öblíthető 

 Rövid hatásidő 
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Savas fertőtlenítő hatású habtisztítószer 
 

 
 
Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb, 
élelmiszeriparban alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja. 
Minden acélfelületen alkalmazható. Alumíniumnál és színesfémeknél csekély felületi 
elváltozást okozhat. A cink és vas felületeket megtámadja. A rozsdásodás elkerülése végett 
csak az előírt ideig hagyjuk a szert a felületen, és megszáradás előtt távolítsuk el. 
 
Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen átlátszó folyadék 
Szag: tenzidre emlékeztető 
Sűrűség: 1,21 g/cm3 (1 kg = 0,83 liter) 
pH (1%) 1,8 
 
Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Foszforsav >30 % 
 

Figyelmeztető mondatok: 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303 + P361 + P353    HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P301 + P330 + P331    LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P314    Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 
P406    Saválló/saválló bélés edényben tárolandó. 
P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 
szabványoknak megfelelően. 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  

 
Engedélyszám:    ad 1270 – 21/2000 OÉTI 
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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 


