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 TISZTELT ÜGYFELÜNK!

 
Ön a PentaClean Kft. új, Élelmiszeripari katalógusát tartja kezében. A katalógus összeállítása során arra töreked-
tünk, hogy átfogó képet adjunk termékpalettánk komplexitásáról. Fontos számunkra, hogy ügyfeleink higiéniával 
kapcsolatos problémáira a lehető legteljesebb körű megoldást kínáljuk. Az elmúlt évek során folyamatosan tanul-
mányoztuk a piac igényeit, higiéniával összefüggő kérdéseit. Igyekeztünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldá-
sokat, termékeket.

Korábbi katalógusunk kibővítésre került ezért arra kérjük Önöket, hogy szánjanak néhány percet termékeink ponto-
sabb megismerésére. Bízunk abban, hogy kibővített palettánk, illetve szaktanácsadó kollégáink segítségével meg-
könnyíthetjük az Önök mindennapi munkáját. Új katalógusunkkal 
párhuzamosan kérjük, tekintsék meg új honlapunkat is, mely még 
egyszerűbbé teszi a tájékozódást higiéniai kérdésekben. Tisztító 
és fertőtlenítőszereink legfrissebb dokumentációi (Biztonságtech-
nikai adatlapok, Termékismertetők) bárki számára szabadon 
hozzáférhetőek honlapunkon.

A PentaClean Kft. bemutatása

Vállalkozásunkat a PentaClean Kft.-t 2000-ben hoztuk létre. Diósdi központtal, országos lefedettséggel műkö-
dünk. Szaktanácsadóink tartják a kapcsolatot partnereinkkel, melynek célja, hogy minden egyes ügyfél a lehető 
legjobb kiszolgálást kapja, illetve személyes kapcsolattartóján keresztül tudjon segítséget kérni a felmerülő higi-
éniai problémák megoldására. Termékpalettánk a vevői igényekhez igazodva folyamatosan bővül, fejlődik, 
amely annak köszönhető, hogy egyrészt világszerte ismert beszállítókkal dolgozunk, mint például a Calgonit már-
kanevű termékeiről ismert Calvatis Gmbh, másrészt rendelkezünk saját termékfejlesztéssel és gyártással, amely 
lehetővé teszi egészen speciális, a vevő igényeihez leginkább illeszkedő higiéniai termékek előállítását. Ügyfele-
ink munkájának megkönnyítése érdekében egyedülálló műszaki megoldásokat kínálunk a vegyszerfelhasználás 
optimalizálása, illetve környezetünk védelme érdekében.

Küldetésünk

Megalakulásunk óta nap mint nap arra törekszünk, hogy szakértelmünk, megbízhatóságunk, korrekt üzleti 
magatartásunk kialakítson a magyar piacon egy olyan képet rólunk, amely büszkeséggel tölthet el bennünket 
mindennapi munkánk végzése során. Nagyon fontos számunkra, hogy üzleti eredményeink javításán túl meg-
óvjuk környezetünket a jövő nemzedéke számára. Ennek megfelelően igyekszünk ügyfeleink vegyszerfelhasz-
nálását folyamatosan optimalizálni, illetve „zöld” termékeket bevezetni.

Célunk

Célunk vállalkozásunk folyamatos fejlesztése, területi lefedettségünk, illetve piaci részesedésünk növelése úgy, 
hogy szakterületünk meghatározó tényezője legyünk. Ennek elérése érdekében arra törekszünk, hogy megelé-
gedett ügyfeleink számára minél teljesebb körű szolgáltatást biztosítsunk egyre magasabb színvonalon.

További tematikus katalógusainkkal állunk rendelkezésükre: 
- Intézményhigiéniai katalógus 
- Higiéniai papírtermékek, szappanok, adagolók

Székhely: Nyitva tartás:
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21
GPS: 47°25´11´ ;́ 18°56´28´´ 

Tel: +36 23 545 650 
Fax: +36 23 370 094 

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

Héfő 700 - 1600

Kedd 700 - 1600

Szerda 700 - 1600

Csütörtök 700 - 1600

Péntek 700 - 1400
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Calgonit ALK Force - Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, palack-
mosószer

A Calgonit ALK Force csővezetékek, tartályok, centrifugák, hőcserélők és szárítók automatikus 
tisztítására alkalmazható. Optimális arányban tartalmazza a hatékony és gazdaságos tisztítás-
hoz szükséges összetevőket. A Calgonit ALK Force kiváló palackmosószer,  penészek, erős szeny-
nyeződések ellen is hatásos. Komplex termék, az intenzív tisztítás mellett stabilizálja a vízkemény-
séget és gátolja a habzást. Könnyen öblíthető, ezzel segíti a palackmosó gépek gazdaságos 
üzemeltetését.

• Vízkeménységstabilizáló

• Magas hőmérsékleten sem habzik

• Könnyen öblíthető

pH+      1%

>12,5

Calgonit ALK Force K - Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, 
palackmosószer

A Calgonit ALK Force K csővezetékek, tartályok, centrifugák, hőcserélők és szárítók automa-
tikus tisztítására alkalmazható. Optimális arányban tartalmazza a hatékony és gazdaságos 
tisztításhoz szükséges összetevőket. A Calgonit ALK Force K kiváló palackmosószer,  penészek, 
erős szennyeződések ellen is hatásos. Komplex termék, az intenzív tisztítás mellett stabilizálja 
a vízkeménységet és gátolja a habzást. Könnyen öblíthető, ezzel segíti a palackmosó gépek 
gazdaságos üzemeltetését. Összetételének köszönhetően alacsonyabb nátrium terhelést okoz 
a szennyvízben, mint a nátrium-hidroxid alapú termékek.

• Vízkeménységstabilizáló

• Magas hőmérsékleten sem habzik

• Könnyen öblíthető

pH+      1%

>12,5

Calgonit CIP AC - Foszforsav alapú savas tisztítószer
Az élelmiszeriparban rozsdamentes acél tartályok, csővezetékek, berendezések savas CIP tisz-
títására alkalmas. Kíméletesen tisztít, hatékonyan távolítja el a különböző lerakódásokat. Nagy-
konyhák, intézmények, ipari létesítmények nagyhatású vízkőoldó és szanitertisztító vegyszere.

• Habzásmentes

• A szerves anyagokat is eltávolítja

• Hatékony

• Kíméletesen tisztít
pH+      1%

1,84

Calgonit AR - Semleges tisztítószer
Padozatok, kőlapok, falfelületek, fém, fa vagy műanyag eszközök és alkatrészek tisztítására 
alkalmas.

• Jól habzik

• Kiváló zsíroldó tulajdonságú

• Semleges kémhatású

• Hidegen és melegen is alkalmazható

pH+      1%

6,3

Penta CIP ACS - Szerves sav alapú tisztítószer
Az élelmiszeriparban rozsdamentes acél tartályok, csővezetékek, berendezések savas CIP tisz-
títására alkalmas. Kíméletesen tisztít, hatékonyan távolítja el a különböző lerakódásokat. Nagy-
konyhák, intézmények, ipari létesítmények nagyhatású vízkőoldó és szanitertisztító vegyszere.

• Szerves savakat is tartalmaz

• A szerves anyagokat is eltávolítja pH+      1%

1,72

Tisztítószerek
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Calgonit SEF - Hidrogénfluorid tartalmú tisztítószer
Szervetlen lerakódások eltávolítására alkalmas. Különösen hatékony szilikátos szennyeződések 
esetén. 

• Alacsony hőmérsékleten is hatékony

• Fényes felületet eredményez pH+      1%

2,2

Penta Intensiv Star - Semleges tisztítószer koncentrátum (Paszta)
A termék hatékonyságát tenzidek kombinációja biztosítja. Semleges kémhatású, rendkívül jó 
zsír- és olajoldó képességgel rendelkezik.

• Foszfátmentes

• Semleges kémhatású

• Rendkívül koncentrált

pH+      5%

5-8,5

Calgonit GXS - Erősen lúgos, por alakú tisztítószer
A Calgonit GXS üvegpalackok, serpenyők, centrifugák, szárítók és csővezetékek automatikus 
tisztítására alkalmazható. Makacs szennyeződések eltávolítására is kiválóan használható, nagy-
hatékonyságú szer. Tenzid tartalma lehetővé teszi penész, vagy fehérje szennyeződések eltávo-
lítását is.

• Vízkeménységstabilizáló

• Magas hőmérsékleten is hatékony

• Habzásgátlót tartalmaz

pH+      1%

13

Calgonit CIP AC Extra - Salétromsav-foszforsav alapú savas 
tisztító szer

Az élelmiszeriparban kiválóan alkalmas tejkő, vízkő, sörkő eltávolítására. A makacs, szervetlen 
lerakódásokat is hatékonyan oldja.
A Calgonit CIP AC Extra szervetlen lerakódások eltávolítására, vízkőoldásra használható kony-
hák, intézmények területén. Durva lerakódások eltávolítására alkalmas, érzékeny felületekre 
nem ajánlott.

• Hideg-meleg felhasználhatóság

• Habzásmentes

pH+      1%

1,72

Penta Lux Star - Semleges kémhatású folyékony zsíroldó- kézi  
        mosogatószer
Semleges kémhatású folyékony zsíroldó- kézi mosogatószer. Kiváló zsíroldó képességű, jól habzó 
termék, alkalmas továbbá minden felület kézi tisztítására

• Foszfátmentes

• Semleges kémhatású

• Kíméletes zsíroldás
pH+      1%

5-8,5

Penta Entkalker - Savas vízkőoldó
A Penta Entkalker kiválóan alkalmas vízkő, kazánkő és egyéb ásványi lerakódások, valamint 
rozsdafoltok eltávolítására. Különösen ajánlott pácoló berendezések, sonkaformák tisztítására.

• Kiváló vízkőoldó tulajdonság

• Gazdaságos felhasználás
pH+      5%

1,9
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Calgonit MC 942 - CIP-tisztítószer
A Calgonit MC 942 elsősorban ultraszűrő berendezések tisztítószere. Alkalmazható bármilyen 
élelmiszeripari üzemben zárt rendszerű (CIP) tisztításra. Közel semleges pH-értéke semmilyen 
szerkezeti anyagot nem károsít. További előnye, hogy zsírokkal nem képez szappanokat, így  
a dugulások, lerakódások elkerülhetőek.

• Magas hatóanyagtartalmú koncentrátum

• Magasabb hőmérsékleten sem habzik

Penta CIP HD - Erős zsíroldó tisztítószer
Élelmiszeriparban makacs, ráégett szerves szennyeződések CIP rendszerű tisztítására kiválóan 
alkalmas. 
Konyhai felhasználásban zsírok, olajok, ráégett szennyeződések oldására alkalmazható. Haté-
kony kátrány, keményítő, korom eltávolítására is. Elzsírosodott lefolyók tisztítására is kiválóan 
alkalmas.

• Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

• Rövid hatásidő

• Alumínium felületekre is alkalmazható

pH+      1%

>12,5

Calgonit SP 946 - Lúgos membrántisztító
A Calgonit SP 946 lúgos folyékony tisztítószer, amely magas koncentrációban tartalmaz szerves 
komplexképzőket és felületaktív anyagokat. A terméket reverz ozmózis (RO), mikro és ultraszűrő 
berendezésekhez fejlesztették ki. A Calgonit SP 946 termék eltávolítja a szerves és szervetlen 
lerakódásokat is.

• Magas komplexképző tartalmú

• Kitűnő zsíroldó hatású

pH+  (20oC) 
10g/l         1%

>12,0

Calgonit SP 930 - Fémápoló
Hatóanyaga vékony réteget képez a felületeken, védve azokat a külső hatásoktól.

• Fényes felületet eredményez

• Gazdaságosan alkalmazható

• Védi a felületeket 
pH+  

5,5-7

Calgonit CIP CL - Aktívklór tartalmú lúgos tisztítószer 
Tartályok, csővezetékek, keverő-, készlet- és szállítótartályok zárt rendszerű tisztítására, valamint 
hús-, tej-, sütőipari rekeszek, kannák tisztítására alkalmas. 

• Minden vízkeménység mellett használható

• Alacsony felhasználási koncentráció

• Alumínium felületekre is alkalmazható

pH+        1%

12,5

pH+      

10-11

Calgonit CIP CL Extra - Aktívklór tartalmú lúgos tisztító szer 
Tartályok, csővezetékek, keverő-, készlet- és szállítótartályok zárt rendszerű tisztítására, valamint 
hús-, tej-, sütőipari rekeszek, kannák tisztítására alkalmas.

• Minden vízkeménység mellett használható

• Alacsony felhasználási koncentráció pH+        1%

12,5
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Calgonit U flüssig spezial - Aktívklór tartalmú lúgos tisztítószer
A Calgonit U flüssig spezial kiválóan alkalmas minden élelmiszeriparban használatos csővezeték 
és tartály cirkulációs tisztítására (CIP-rendszerek), rekeszek, kannák mosására. Alkalmas nagy-
konyhákon és vendéglátóiparban edények, poharak, eszközök gépi tisztítására.

• Vízkeménységre stabilizált

• Könnyen öblíthető
pH+        1%

12,1

Calgonit Quat DS - Enyhén lúgos tisztítószer
A Calgonit Quat DS kiváló tisztítótulajdonsággal rendelkező nagyhatékonyságú termék, amely 
alkalmas az élelmiszeriparban és a konyhákban előforduló felületek, eszközök és gépek tisztítá-
sára.

• Széleskörű anyagösszeférthetőség

• Kitűnő szennyeződés-oldó képesség

• Kvaterner ammónium vegyületet tartalmaz pH+        1%

9,5

Penta MilCombi - Lúgos, por alakú tisztítószer aktívklórral 
Az élelmiszeripar bármely területén alkalmazható kézi tisztítószer szerves lerakódások eltávolítá-
sára. Padozatok, felületek, eszközök lemosására, kézi mosogatásra alkalmas.

• Minden vízkeménységhez

• Kiváló zsíroldó hatás

• Hidegen és melegen egyaránt alkalmazható

pH+        1%

12-13

Calgonit DS 659 - Semleges kézi tisztítószer
A Calgonit DS 659 alkalmas az élelmiszeriparban és konyhákban előforduló felületek, eszközök 
és gépek tisztítására. Semleges kémhatású, enyhén habzó termék. Kvaterner ammóniumot is 
tartalmaz.

• Kitűnő szennyoldó képesség

• Gazdaságos
pH+        1%

5,5-7

Penta CLS - Aktívklór alapú termék, stabilizált
Konyhai és élelmiszeripari felhasználásra. Nagyhatékonyságú szer, mely  felületeken és zárt rend-
szerekben is alkalmazható.

• Magas aktívklór tartalom
• Gazdaságos alkalmazás
• Hosszabb eltarthatóság

pH+  (20oC) 

kb. 13
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Medencék, tartályok, csővezetékek és készülékek nagyhatékonyságú fertőtlenítésére alkalmas 
termék.

• Széles hatásspektrum (baktericid, fungicid)

• Hidegen hatékony

• Magas hatóanyag tartalom
pH+        1%

2,8

Penta DS 4690 - Alkoholos fertőtlenítőszer
A DS 4690 alkoholtartalmú fertőtlenítőszer kiválóan alkalmas érzékeny eszközök, gépek, beren-
dezések kezelésére. Különösen jól használható  olyan felületeken, amelyeken nem alkalmazha-
tók vizes alapú fertőtlenítőszerek.

• Érzékeny felületeken is alkalmazható

• Gyorsan hat

pH+        1%

5,5-7

Calgonit DS 680 - Semleges nagy hatékonyságú felület-fertőtle-
nítőszer

Az egészségügy és az élelmiszeripar  területén mosható felületek, berendezések, felszerelési 
tárgyak felületeinek, valamint élelmiszeripari gépek, eszközök felületeinek fertőtlenítésére alkal-
mazható. A készítményt lemosásos módszer mellett habosítva, porlasztva és ködösítve is lehet 
alkalmazni.

• Kiváló fertőtlenítő hatás

• Baktericid, fungicid, virucid

• Semleges kémhatás
pH+        1%

5,5-7,5

Calgonit CN 373 - Aktívklór alapú lúgos tisztító- és fertőtlenítőszer 
Tartályok, tejsilók, csővezetékek, tejszállító tankok, rekeszek, ládák CIP rendszerű tisztítására és 
fertőtlenítésére.  Padozatok, vízzel mosható felületek fertőtlenítő tisztítására.

• Bármely vízkeménységhez alkalmazható

• Melegen sem habzik

• Egylépésben tisztít és fertőtlenít

pH+        1%

12,5

Calgonit MilCombi - Lúgos, por alakú tisztító-fertőtlenítőszer
Jól felhasználható konyhai és élelmiszeripari eszközök, felületek tisztítására és fertőtlenítésére, 
valamint fertőtlenítő kézi mosogatásra (kétfázisú mosogatás).

• Bármely felületen alkalmazható

• Minden vízkeménységhez

• Kiváló zsíroldó hatás

• Hidegen és melegen egyaránt alkalmazható

pH+        1%

11,3

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Tisztító és fertőtlenítőszerek*
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Felhasználható a cukorgyártás, papírgyártás területén, zöldség, gyümölcs, burgonya mosásá-
nál, szállításánál, továbbításánál, valamint sertésforrázásnál a habzási problémák megszünte-
tésére 50 – 100°C hőmérsékleti tartományban. Kiválóan alkalmas palackmosó gépek habzásá-
nak megszüntetésére is.

• Széleskörű felhasználhatóság

• Széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható

• Gazdaságos

• Szélsőséges pH mellett is hatékony és stabil

pH+      1% 

7,5

Penta FoamStop FCC P18 - Élelmiszerkompatibilis Habzásgátló
Felhasználható a cukorgyártás, papírgyártás területén, zöldség, gyümölcs, burgonya mosásá-
nál, szállításánál, továbbításánál, valamint sertésforrázásnál a habzási problémák megszünteté-
sére 0 –100 °C hőmérsékleti tartományban. Kiválóan alkalmas palackmosó gépek habzásának 
megszüntetésére is.

• Széleskörű felhasználhatóság

• Széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható

• Gazdaságos

• Szélsőséges pH mellett is hatékony és stabil

pH+      1% 

7

Penta Klórtabletta - Aktívklór bázisú fertőtlenítőszer
A Penta Klórtabletta felületek, berendezések, eszközök tisztításánál és fertőtlenítésénél alkal-
mazható diklórizocianurát alapú fertőtlenítőszer.

• Magas aktívklór tartalom

• Hosszú eltarthatóság

• Egyszerű kezelés és adagolás

Calgonit DS675 - Semleges habosítható fertőtlenítőszer
A Calgonit DS675 medencék, tartályok, falak, egyéb felületek és készülékek manuális (áztatá-
sos, merítéses) vagy porlasz tásos rendszerű fertőtlenítésére kiválóan alkalmas.

• Semleges kémhatás

• Gazdaságos felhasználás

• Kiváló penészgátló hatás
pH+        1%

5,5-7,5

Calgonit sporexalin - Hidrogénperoxid alapú fertőtlenítőszer
Tartályok, tankok, csővezetékek és készülékek valamint ipari vizek fertőtlenítésére kiválóan alkal-
mas. Alkalmazható cirkulációs és áztatásos fertőtlenítéshez is.

• Nem habzik

• Gazdaságos

• Széles hatásspektrumú - rezisztencia nem alakul ki
pH+      1% 

5,3

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Habzásgátló szerek
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Alzipur AC - Aktívklór tartalmú erősen lúgos habtisztítószer
Gépek, készülékek, tartályok, csempézett falfelületek, valamint padozatok tisztítására és fertőt-
lenítésére kifejlesztett habtisztítószer.

• Erős zsíroldó, tisztítóhatás

• Kiváló tapadás

• Könnyen öblíthető
pH+      1% 

12,2

Alzipur  AQ - Lúgos, kvatener ammónium tartalmú habtisztítószer
Gépek, készülékek, tartályok, csempézett falak és padozatok tisztítására kifejlesztett nagyhaté-
konyságú habtisztítószer.

• Kiváló zsíroldó tulajdonság

• Stabil habot képez

• Könnyen öblíthető

pH+      1% 

12,2

Alzipur S - Savas habtisztítószer
Saválló gépek, készülékek, tartályok, csempézett falak és padozatok, valamint saválló acél-
felületek tisztítására kifejlesztett habtisztítószer amely kiváló vízkőoldó tulajdonsággal rendel-
kezik.

• Kiváló tapadási tulajdonság

• Könnyen öblíthető

• Gazdaságos felhasználás

pH+      1% 

1,7

Calgonit CF 5325 - Aktívklór tartalmú lúgos habtisztítószer
A Calgonit CF 5325 nagyhatású lúgos habtisztítószer, mely az élelmiszeripar összes területén 
alkalmazható. Kiválóan oldja a fehérje és zsíralapú szennyeződéseket. Víz- és vegyszerálló kony-
hai felületek tisztítására is alkalmas.

• Magas zsíroldó hatás

• Kiváló tapadási tulajdonságok

• Alumínium felületen is alkalmazható

• Gazdaságos

• Könnyen öblíthető

pH+      1% 

12

Calgonit Foam CL - Aktívklór tartalmú erősen lúgos habtisztító-  
fertőtlenítőszer*

Gépek, készülékek, tartályok, eszközök, csempézett falfelületek és padozatok tisztítására és fer-
tőtlenítésére kifejlesztett nagyhatékonyságú tisztítószer.

• Stabil hab

• Kiváló fertőtlenítőhatás

• Erős zsíroldó tulajdonság

• Könnyű öblíthetőség

• Alumínium és színesfém felületen is alkalmazható

pH+      1% 

12

Habtisztító vegyszerek

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Penta Foam ECL - Aktívklór tartalmú lúgos habtisztítószer
A Penta Foam ECL nagyhatású lúgos habtisztítószer, mely az élelmiszeripar összes területén 
alkalmazható. Kiválóan oldja a fehérje és zsíralapú szennyeződéseket, így rendkívül széles kör-
ben alkalmazható.

• Magas zsíroldó hatás

• Kiváló tapadási tulajdonságok

• Gazdaságos

• Könnyen öblíthető

pH+      1% 

12,5

Penta Foam HD - Erősen lúgos habtisztítószer
A Penta Foam HD folyékony, erősen lúgos habtisztítószer, amely eltávolítja a különösen makacs, 
ráégett szennyeződéseket. Kátrány, keményítő, korom és zsír eltávolítására különösen alkalmas. 
Nagy adhéziójú stabil habot képez.

• Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

• Rövid hatásidő

• Alumínium felületekre is alkalmazható

pH+      1% 

>12,5

Calgonit NF 5401 - Lúgos habtisztítószer
A Calgonit NF 5401 eltávolítja a különösen makacs szennyeződéseket, főként kátrány, keményítő 
és zsír eltávolítására alkalmas. Nagy adhéziójú stabil habot képez. Optimális összetétele miatt 
rendkívül gyors hatású.

• Stabil hab

• Eltávolítja a makacs szennyeződéseket

• Rövid hatásidő

pH+      1% 

12,5

Calgonit Quat S - Kvaterner tartalmú savas habtisztítószer
Saválló gépek, készülékek, tartályok, csempézett falak és padozatok, valamint saválló acélfelü-
letek habtisztítására szolgál.Kiváló vízkőoldó  tulajdonsággal rendelkezik. 

• Kiváló tapadási tulajdonság

• Gazdaságos felhasználás

pH+      1% 

1,8

Calgonit SF 520 - Savas habtisztítószer
Saválló gépek, készülékek, tartályok, csempézett falak és padozatok, valamint saválló acélfelü-
letek habtisztítására szolgál.Kiváló vízkőoldó  tulajdonsággal rendelkezik.

• Jól tapadó habot képez

• Könnyen öblíthető

• Fényes felületet erdeményez
pH+      1% 

2,2
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Calgonit AD818
Palackmosógépek lúgzónáiba adagolva megköti a vízkeménységet, gyorsítja az aluminátok 
leoldódását, javítja a mosás hatékonyságát, címkék leoldását.

• Javítja az öblíthetőséget

• Habzásgátló komponenst tartalmaz

• PET palackokhoz is alkalmazható

• Magas a tenzidtartalma

• CIP rendszerekben is használható

Calgonit PHS - Öblítőadalék palackmosógépekhez
A Calgonit PHS terméket palackmosó berendezések melegvizes  zónáiban alkalmazzák a  
pH érték beállítására. Adagolásával gyorsan száradó, fényes palackokat kapunk.

• Stabilizálja a vízkeménységet

• Gazdaságos

• Közömbösíti a lúgáthordást
pH+      1% 

1,3

pH+      1% 

1,8

Calgonit ALK Force - Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, palack-
mosószer

A Calgonit ALK Force kiváló palackmosószer,  penészek, erős szennyeződések ellen is hatásos. 
Komplex termék, az intenzív tisztítás mellett stabilizálja a vízkeménységet és gátolja a habzást. 
Könnyen öblíthető, ezzel segíti a palackmosó gépek gazdaságos üzemeltetését. A Calgonit 
ALK Force csővezetékek, tartályok, centrifugák, hőcserélők és szárítók automatikus tisztítására 
is alkalmazható. Optimális arányban tartalmazza a hatékony és gazdaságos tisztításhoz szüksé-
ges összetevőket. 

• Vízkeménységstabilizáló

• Magas hőmérsékleten sem habzik

• Könnyen öblíthető

pH+      1%

>12,5

Calgonit ALK Force K - Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, 
palackmosószer

A Calgonit ALK Force K kiváló palackmosószer,  penészek, erős szennyeződések ellen is hatásos. 
Komplex termék, az intenzív tisztítás mellett stabilizálja a vízkeménységet és gátolja a habzást. 
Könnyen öblíthető, ezzel segíti a palackmosó gépek gazdaságos üzemeltetését. Összetételé-
nek köszönhetően alacsonyabb nátrium terhelést okoz a szennyvízben, mint a nátrium-hidroxid 
alapú termékek. A Calgonit ALK Force K csővezetékek, tartályok, centrifugák, hőcserélők és 
szárítók automatikus tisztítására is alkalmazható. Optimális arányban tartalmazza a hatékony és 
gazdaságos tisztításhoz szükséges összetevőket. 

• Vízkeménységstabilizáló

• Magas hőmérsékleten sem habzik

• Könnyen öblíthető

pH+      1%

>12,5

Palackmosó szerek
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Calgonit Bandfit 735 - Szalagkenőanyag
A Calgonit Bandfit 735 rendkívül erős tisztítóhatással bír, hatékony felhasználást és gazdaságos 
tisztítást biztosít. Az üveg és műanyag (PET és PC) palackok, Tetra Pack dobozok, ládák és kar-
toncsomagolások szállítószalagjainak kenésére szolgál.

• Kiváló kenőhatás, csekély habképzés

• Alacsony KOI, és szennyvízterhelés

• Magas tisztítóerő

• Magas vízkeménységnél is alkalmazható

pH+      1% 

3,2

Calgonit Bandfit PET - Szalagkenőanyag
A Calgonit Bandfit PET a leggyakrabban előforduló vízkeménységekhez beállítható, üveg és 
műanyag (PET és PC) palackok, dobozok, ládák és kartoncsomagolások szállítószalagjainak 
kenésére szolgáló szalagkenőanyag. A nagy hígíthatóság rendkívül gazdaságos alkalmazást 
tesz lehetővé.

• Nagy hígíthatóság

• Kiváló kenőhatás

• Csekély habképzés

• Alacsony KOI szennyvízterhelés

• Széles vízkeménység tartomány

pH+      1% 

4,7

Calgonit LU 4702 - Szalagkenőanyag minden vízkeménységhez
A Calgonit LU 4702 szilikonbázisú szalagkenőanyag különleges tenzidekkel és emulzióképzőkkel. 
Minden vízkeménységnél használható. Speciálisan a papír csomagolóanyagok (pl. Tetra Pack) 
szállítópályáinak kenésére kifejlesztett termék.

• Nagyon jó kenő- tisztítóhatás

• Minden vízkeménységnél alkalmazható
pH+      1% 

5,5-7

Pályakenő vegyszerek
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Megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
(kg) Koncentráció Veszély jel

Tisztítószerek

Calgonit Alk Force Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, 
palackmosószer

28

0,5 – 2,0%250

1250

Calgonit Alk 
Force K

Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, 
palackmosószer

28

0,5 – 2,0%250

1250

Calgonit AR Semleges tisztítószer 20 0,5 – 5,0%

Calgonit CIP AC Foszforsav alapú savas tisztítószer
27

0,5 – 2,0%
250

Penta CIP ACS Szerves sav alapú tisztítószer
25

0,5 – 2,0%
240

Calgonit CIP AC Extra Salétromsav-foszforsav alapú savas 
tisztító szer

28

0,5 – 2,0%250

1250

Penta Entkalker Savas vízkőoldó 10 2 - 10 %

Calgonit GXS Erősen lúgos, por alakú tisztítószer
6

0,5 – 2,0%
22

Penta Intensiv Star Semleges kémhatású tisztítószer 
koncentrátum (Paszta) 10 0,5 – 1%

Penta Lux Star Semleges kémhatású folyékony 
zsíroldó- kézi mosogatószer

5
0,5 – 1%

20

Calgonit SEF Hidrogénfluorid alapú tisztítószer 21 30%-ig

Calgonit SP 930 Fémápoló
Szórófejes 0,75

töményen
10

Penta CIP HD Erős zsíroldó tisztítószer
28

2 – 10%240
1200

Calgonit MC 942 CIP-tisztítószer 24 0,5 – 2%

Calgonit SP 946 Lúgos membrántisztító 25 1 – 3%

Calgonit CIP CL Aktívklór tartalmú lúgos tisztítószer

27

0,5 – 2,0%250

1250

Calgonit CIP CL Extra Aktívklór tartalmú lúgos tisztítószer

26

0,5 – 2,0%240

1200

C

C

C

C

C

C

Xi

Xi

Xi

Xn

C

C

C

C

C

T

Xi
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Megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
(kg) Koncentráció Veszély jel

Calgonit DS 659 Semleges kézi tisztítószer 20 0,5 – 5%

Penta Milcombi Lúgos, por alakú tisztítószer 
aktívklórral

6
0,5 – 2,0%

20

Calgonit Quat DS Enyhén lúgos tisztítószer
5

0,1 – 6,0%
20

Calgonit U flüssig spezial Aktívklór bázisú lúgos tisztítószer 
koncentrátum 24 0,5 – 2,0%

Penta CLS Aktívklór alapú termék, stabilizált 30 0,1%

Tisztító és fertőtlenítőszerek

Calgonit CN 373 Aktívklór alapú lúgos tisztító- és 
fertőtlenítőszer

25

0,5 – 2,0%240

1200

Calgonit MilCombi Lúgos, por alakú tisztító–
fertőtlenítőszer

6
2.0%

20

Calgonit Stericid forte 15 Perecetsav alapú savas  
fertőtlenítőszer

30
0,15 – 0,2%

220

Calgonit DS 4690 Alkoholos fertőtlenítőszer 5 töményen

Calgonit DS 680 Semleges nagy hatékonyságú  
felület-fertőtlenítőszer

5
0,5 – 1,0%

20

Penta Klórtabletta 
(20 g /tabletta, 3g /tabletta) Aktívklór bázisú fertőtlenítőszer 1 0,1%

Calgonit DS 675 Semleges habosítható  
fertőtlenítőszer

5
0,2 – 0,5%

20

Sporexalin Hidrogénperoxid alapú  
fertőtlenítőszer 20 4 – 8%

Habzásgátló szerek

Penta FoamStop FCC 92 Habzásgátló 20 5 – 50 ppm.

Penta FoamStop FCC P18 Habzásgátló 20 5 – 50 ppm.

Habtisztító vegyszerek

Alzipur AC Aktívklór tartalmú erősen lúgos 
habtisztítószer

24
2 – 5%

240

Alzipur AQ Kvatener ammónium tartalmú 
lúgos habtisztítószer 23 2 – 5%

Alzipur S Savas habtisztítószer
24

3 – 8%
240

Calgonit CF 5325 Aktívklór tartalmú lúgos  
hab tisztítószer

10

1,5 – 5%24

230
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Megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
(kg) Koncentráció Veszélyjel

Calgonit Foam CL Aktívklór tartalmú erősen lúgos 
habtisztító fertőtlenítőszer

26

2 – 5%240

1200

Calgonit NF 5401 Lúgos habtisztítószer
5

4 - 10%28
240

Calgonit Quat S Kvaterner tartalmú savas  
habtisztítószer 24 2 – 5%

Calgonit SF 520 Savas habtisztítószer
24

2 – 5%
250

Penta Foam HD Erősen lúgos habtisztítószer

28

5 – 10%240

1200

Penta Foam ECL Aktívklór tartalmú lúgos 
hab tisztító-szer

24
1,5 – 5%

230

Palackmosó szerek

Calgonit Alk Force Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, 
palackmosószer

28

0,5 – 2,0%250

1250

Calgonit Alk 
Force K

Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, 
palackmosószer

28

0,5 – 2,0%250

1250

Calgonit AD 818 Adalék erősen lúgos  
tisztítóoldatokhoz

24
0,05 – 0,2%

220

Calgonit PHS Öblítőadalék 
palackmosógépekhez

30
Egyedi

320

Pályakenő vegyszerek

Calgonit Bandfit 715 Szalagkenőanyag
21

0,1 – 0,2%
200

Calgonit Bandfit PET Szalagkenőanyag minden  
vízkeménységhez

21
0,1 – 0,4%

200

Calgonit LU 4702 Szalagkenőanyag minden 
vízkeménységhez

20
0,2 – 1%

200
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Agri CN - Aktívklór tartalmú lúgos tisztítószer
Tartályok, tejsilók, csővezetékek, tejszállító tankok, rekeszek, ládák tisztítására. Magas vízlágyí-
tóanyag tartalma miatt bármilyen vízkeménység esetén alkalmazható. 

• Bármely vízkeménységhez alkalmazható

• Foszfátmentes
pH+      1%

>12,5

Agri AC - Salétromsav-foszforsav alapú savas tisztítószer
Az Agri AC kiválóan alkalmas tejvezetékek, silók, fejőrendszerek zárt, keringtetéses tisztítására. 
Köves lerakódások esetén hatékony.

• Hideg-meleg felhasználhatóság

• Habzásmentes

• Kíméli a gumialkatrészeket
pH+     1%

1,72

Agri Combi - Enyhén lúgos, por alakú tisztítószer aktívklórral
Fejőberendezések és készülékek kézi tisztítása. Bármely felületen és vízkeménységnél alkalmaz-
ható. Hatékonyan távolítja el a szerves lerakódásokat.

• Bármely felületen alkalmazható

• Minden vízkeménységhez

• Kiváló zsíroldó hatás

• Hidegen és melegen egyaránt használható

pH+     1%

11,3
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Agricid S - Semleges habosítható fertőtlenítőszer*
Az állattartás, állategészségügy és az élelmiszeripar területén mosható felületein, berendezési,  
felszerelési tárgyak felületein, valamint élelmiszeripari gépek, eszközök fertőtlenítésére alkal-
mazható.

• H5N1 vírussal szemben is hatásos

• Baktericid,fungicid,virucid

• Semleges kémhatás
pH+     1%

5,5-7

Calgonit Sterizid Forte 15 - Perecetsav alapú savas fertőtlenítőszer*
Nagyhatékonyságú szer a tejvezetékek, silók és fejőgép alkatrészek teljes hatásspektrumú fer-
tőtlenítéséhez.

• Széles hatásspektrum (baktericid, fungicid)

• Hidegen hatékony

• Természetes szermaradvány (víz, ecetsav)
pH+     1%

2,8

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Penta CIP CN - Aktívklór alapú lúgos tisztítószer
Fejőházi rendszerek, vezetékek és hűtőtartályok lúgos tisztítószere. Nagy hígításban is alkalmaz-
ható.

• Bármely vízkeménységhez alkalmazható

• Foszfátmentes

• Gazdaságos
pH+     1%

>12,5

Pentacid - Salétromsav-foszforsav alapú savas tisztítószer
Fejőberendezések, tejvezetékek és tejhűtők savas tisztítására és vízkőtelenítésére használt 
tisztító szer.

• Hideg-meleg felhasználhatóság

• Habzásmentes

• Gazdaságos
pH+     1%

1,72
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Eimü Cell-Check
Az eimü sejtszám meghatározó lehetővé teszi külön-külön minden egyes tőgynegyed sejt-
számának gyors, egyszerű és megbízható meghatározását. Az ellenőrzés során a kifejt tej a 
tesztfolyadék hatására elszíneződik és elfátyolosodik. 

• Megbízható

• Gyors

• már 100000 szomatikus sejtszámnál jelez
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Megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
(kg) Koncentráció Veszélyjel

Agri CN Aktívklór tartalmú lúgos tisztítószer

25

0,5 – 2,0%240

1200

Agri AC Salétromsav-foszforsav alapú 
savas tisztítószer

28

0,5 – 2,0%250

1250

Agri Combi Enyhén lúgos, por alakú tisztítószer 
aktívklórral, habzó termék 20 0,5 – 2,0%

Agricid S Semleges habosítható
fertőtlenítő szer

5

1%10

20

Calgonit Stericid  
Forte 15

Perecetsav alapú savas 
fertőtlenítő szer 30 0,15 – 0,2%

Eimü Cell-Check Tejsejtszám vizsgáló folyadék és 
készlet

12 (12 x 1 liter)

20 (4 x 5 liter)

Penta CIP CN Aktívklór alapú lúgos tisztítószer
25

0,5 – 2,0%
240

Pentacid Salétromsav-foszforsav alapú
savas tisztítószer

25
0,5 – 2,0%

250
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Diclean B-702 - Komplex kazántápvíz kezelőszer
A Diclean B-702 egy komplex kazántápvíz kezelőszer alacsony és közepes nyomású kazánokhoz. 
Adagolásával beállíthatjuk a kazánvíz megfelelő pH értékét.

• Kitűnő lerakódásgátló hatás

• Véd a korróziótól

• Folyékony, könnyen kezelhető, adagolható
pH+  (20oC) 

>13

Diclean C-207 - Korróziógátló gőz- és kondenzvonalakhoz
A Diclean C-207 kiváló korróziógátló anyag gőz- és kondenzvonalakhoz, mely a tejipar kivételé-
vel az élelmiszeripari területen is felhasználható.

• Kitűnő korróziógátló hatás

• Élelmiszerkompatibilis pH+  (20oC) 
10g/l 

>12

Diclean F-511 - Kazántápvizek oxigénmegkötő vegyszere
A Diclean F-511 kazántápvíz - kondicionáló vegyszer, feladata a tápvíz oxigéntartalmának eltá-
volítása. Szulfit sókat tartalmaz, ezért a kazán lelúgozása során keletkező szennyvízben a nátri-
um-egyenérték terhelést nem növeli.

• Hatékony oxigénmegkötő

• A koncentráció ellenőrzése egyszerű

• Élelmiszeripar területén is alkalmazható

pH+  (20oC) 

5,2-6,2

Diclean B-352L - Foszfátszint beállító
A termék széleskörűen használható a kazánok vizének foszfát beállítására.

• Véd a korróziótól

• Hatékony gátolja a lerakódásokat

• Javul a kazán hatásfoka pH+
(20oC)   10g/l

12,5-13,5

Kazántápvíz kezelés

Diclean F-601 - Szerves oxigénmentesítő szer kazántápvízhez
A Diclean F-601 szerves bázisú kondicionáló szer. Megköti a kazánvíz oxigéntartalmát, így meg-
előzhető a kazán és a vezetékrendszer korróziós károsodása. Hatóanyaga nem szulfit, tehát nem 
növeli a korrozív ionok koncentrációját. Az  élelmiszeriparban is alkalmazható.

• Hatékonyan eltávolítja az oxigént

• Nem növeli a korrozívionok koncentrációját

• Gazdaságosan alkalmazható

pH+  (20oC) 

7,9-9,4

Oxynon M-203 - Kazántápvíz kezelőszer
Az Oxynon M-203 nagy hatékonysággal semlegesítő, amin bázisú korróziógátló anyag gőz-
kazánok gőz-, kondenz- és tápvízvonalaihoz. Széleskörűen felhasználható a különböző nyomás-
sal és paraméterekkel rendelkező vízmelegítő rendszereknél.

• Kitűnő korróziógátló hatás

• Széleskörűen felhasználható
pH+
(20oC)   10g/l

13,3
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Kurinpower A-807 - Komplex kazántápvíz kezelő
A kurinpower A-807 alacsony és közepes nyomású kazánok komplex tápvízkezelő vegyszere. 
Az élelmiszeriparban is használható.

• Kitűnő korróziógátló hatás

• Diszpergáló hatás

• Gátolja a lerakódás kialakulását

pH+  (20oC)   

14

Kurinpower A-406 - Oxigénmegkötő és pH stabilizáló anyag
A Kurinpower A-406 hatékony oxigénmegkötő anyagot tartalmaz illékony aminokkal kombi-
nálva.

• Véd a korróziótól

• Megköti az oxigént a kazánvízben

• Biztosítja a kondenzoldal pH stabilitását is

• A kondenz oldalt is védi

pH+  (20oC)   

10 ± 0,5

Kurinpower ML-3248 - Komplex kazántápvíz kezelő
A kurinpower ML-3248 alacsony és közepes nyomású kazánok komplex tápvízkezelő vegyszere. 
Az élelmiszeriparban is használható.

• Kitűnő korróziógátló hatás

• Diszpergáló hatás

• Gátolja a lerakódás kialakulását

pH+  (20oC)   

14

PentAqua L - Lúgosítószer
A PentAqua L kazántápvíz-kondicionáló vegyszer feladata a tápvíz pH értékének kívánt értékre 
emelése. Összetételénél fogva erősen lúgosító hatású, ezért már kis mennyiségben alkalmazva 
is jelentősen emeli a pH értéket. 

• Környezetbarát, kálium- bázisú szer

• Az adagolás ellenőrzése egyszerűen elvégezhető

• Gőzzel nem illan

pH+  (20oC)

14

PentAqua LS - Kettős hatású kazántápvíz kondícionáló vegyszer
A PentAqua LS kazántápvíz kondicionáló vegyszer feladata a tápvíz pH értékének kívánt értékre 
emelése, oxigéntartalmának eltávolítása. Gyorsan megköti a kazántápvízben jelenlévő oxigént.

• Kettős hatású szer

• Kálium bázisú

• A koncentráció ellenőrzése egyszerű

• Gőzzel nem illan

pH+  (20oC)

12-13

PentAqua PO - Kazántápvíz-kondícionáló vegyszer
A PentAqua PO egy kálium bázisú kazántápvíz-kondicionáló vegyszer, rendkívül hatékonyan 
védi az acélfelületeket a korróziótól. Hatásos keménység-stabilizátor, kiváló felületi passzíváló 
és diszpergáló hatása révén a már meglévő lerakódásokat is megbontja, miközben fémtiszta 
felületet alakít ki.

• Biztosítja a fémfelületek foszfátos védelmét

• Keménységstabilizál diszpergál

• A régi lerakódásokat is megbontja

• Gőzzel nem illan

pH+  (20oC)

12,5
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Kurita OSSR-1 - Kíméletes vízkőeltávolító
A Kurita OSSR-1 ipari hűtővíz rendszerek vízkőlerakódásainak eltávolítására alkalmas nagy-
hatékonyságú termék. Kíméletes, ezért érzékeny, kevésbé saválló felületeken (szénacél, réz, réz-
ötvözetek) is használható.

• Hatékonyan távolítja el a lerakódásokat

• Érzékeny felületeken is alkalmazható

pH+  (20oC)   

3,5-4,5

Kurifloat K-2230 - Antiscaling
A Kurifloat K-2230 nagy hatékonyságú antiscaling reverz ozmózis rendszerekhez. Alkalmazásá-
val meghosszabbodik a membránok élettartama, csökkennek az üzemeltetési és beruházási 
költségek. 

• Hatékonyan gátolja a kiválásokat

• Jó keménységstabilizáló

• Széles pH tartományban hat

• Szilikátra is alkalmazható

pH+  (20oC)   

2,2-0,5

Technológiai vízkezelés

Kurifloat K-2350 - Antiscaling
A Kurifloat K-2350 nagy hatékonyságú antiscaling reverz ozmózis rendszerekhez. Alkalmazásával 
meghosszabbodik a membránok élettartama, csökkennek az üzemeltetési és beruházási költ-
ségek. 

• Hatékonyan gátolja a kiválásokat

• Jó keménységstabilizáló

• Széles pH tartományban hat

pH+  (20oC)   

2,2-0,5

PentAqua Q - Komplex kazántápvíz-kondicionáló vegyszer
Kazántápvíz kondicionálására alkalmas. Szerves oxigénmegkötő komponense gyorsan megköti 
a maradék oxigént. Biztosítja a kazánok foszfátos védelmét, diszpergál. Erősen lúgosít, jelentő-
sen emeli a pH értéket. 

• Komplex készítmény

• Gőzzel nem illan

• A régi lerakódásokat is megbontja

pH+  (20oC)

14

PentAqua MBS 10 - klórmegkötőszer
RO berendezések előtt adagolva megköti a vízben lévő szabad klórtartalmat, ezzel védi a 
membránokat a károsodástól.

• Hatékony,

• Gazdaságos

• Nem szükséges aktív szénszűrő

pH+  (20oC) 

6

Mizucrin T-301 - Ivó – és fürdővízkezelő vegyszer
A Mizucrin T-301 feladata a  korrózió megakadályozása és a vízkeménység stabilizálása a víz-
hálózatokban. Használati melegvíz ellátó rendszerek, hűtőrendszerek, gépészeti berendezések , 
csővezeték rendszerek védelme a korrózió és a kiválások ellen. Uszodai felhasználásra is ajánlott.

• Biztosítja a fémfelületek foszfátos védelmét

• Keménységstabilizál, diszpergál

• A régi lerakódásokat is megbontja
pH+  (20oC)

9
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Diclean Powder 56 - Aktívklór bázisú vízkezelőszer
Ipari víztechnológiák, nyitott hűtőkörök kezelésére alkalmazható oxidatív lerakódásgátló szer.

• Magas aktívklór tartalom

• Hosszú eltarthatóság

pH+  (20oC) 

6

Penta CLS - Aktívklór bázisú vízkezelőszer
Ipari víztechnológiák, nyitott és zárt hűtőkörök vizének kezelésére alkalmazható. Stabilizált folyé-
kony termék, ezért könnyen adagolható.

• Magas aktívklór tartalom

• Hosszú eltarthatóság pH+  (20oC) 

kb.13

Kurita F-5106 - Széles spektrumú biocid
A Kurita F-5106 vegyszer már kis koncentrációban is megakadályozza a biológiai lerakódások 
kialakulását.  Eredményesen alkalmazható algák, gombák és baktériumok növekedése ellen. 
 Folyamatos illetve szakaszos adagolással RO berendezések és hűtőrendszerek biológiai védel-
mére alkalmaz ható.

• Nem oxidáló

• Kis adagolási mennyiség

• Nem habzik

pH+  (20oC) 
1%  

2,8

Kurita F-5100 - Széles spektrumú biocid
A Kurita F-5100 vegyszer kiváló biocid hatásával már kis koncentrációban is megakadályozza a 
biológiai lerakódások kialakulását.  Eredményesen alkalmazható algák, gombák és baktériu-
mok növekedése ellen. Folyamatos illetve szakaszos adagolással RO berendezések és hűtőrend-
szerek biológiai védelmére alkalmazható.

• Nem oxidáló

• Kis adagolási mennyiség

• Nem korrozív acélra és rézre

pH+  (20oC) 
1%  

2,8

Biocid termékek*

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Regeneráló Sótabletta
Az ipari vízlágyítóknál alkalmazható az ioncserélő műgyanta regenerálásához.

• Könnyen kezelhető

• Nagytisztaságú

Penta BRS - Vízkezelőszer (Bróm tartalmú)
Ipari hűtővíz- és melegvízrendszerekhez ,szennyvízkezeléshez, víztárolók és szökőkutak vizéhez, 
légtisztító berendezésekhez kifejlesztett termék. Kiválóan használható az ipari vízkezelésben 
használt pumpák, csővezetékek, hőcserélők és szűrők esetében.

• Nagyon hatékony

• Hosszú eltarthatóság

pH+  (20oC) 
10g/l 

12,4-13,7
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Kurita S-2130 - Korrózió- és lerakódásgátló nyitott hűtőkörökhöz
A Kurita S-2130 korróziógátló és komplexképző termék nyitott hűtőkörökhöz. Kifejezetten alkal-
mas közepes és magas kálciumtartalmú vizek lerakódásainak megakadályozására. 

• Kitűnő korróziógátlás

• Hatékony kiválásgátlás

• Jó diszpergáló hatás

pH+  (20oC) 

0,4-1,4

Kurita S-2150 - Korróziógátló és komplexképző nyitott hűtő-
körökhöz

A Kurita S-2150 korróziógátló és komplexképző termék nyitott hűtőkörökhöz. Kifejezetten alkal-
mas közepes és magas kálciumtartalmú vizek lerakódásainak megakadályozására.

• Kitűnő korróziógátlás

• Hatékony kiválásgátlás

• Jó diszpergáló hatás

pH+  (20oC) 
10g/l 

0,6-1,6

Nyitott hűtőkörök vízkezelése

Kurita S-1030 - Korróziógátló nyitott hűtőrendszerekhez
A Kurita S-1030 korrózió- és lerakódásgátló termék nyitott hűtőkörökhöz. Kifejezetten alkalmas 
közepes és magas kálciumtartalmú vizek lerakódásainak megakadályozására.

• Kitűnő korróziógátlás szénacél és vörösréz felületeken

• Hatékony kiválásgátlás

• Kiváló diszpergáló hatás
pH+  (20oC) 

2,8-3,8

Kurita T-6720 - Komplexképző evaporativ kondenzátorokhoz
A Kurita T-6720 vízkőkiválás gátló és komplexképző termék nyitott hűtőkörökhöz, evaporatív kon-
denzátorokhoz, hőerőművek kondenzátoraihoz.

• Kitűnő komplexképző hatás

• Jó diszpergáló hatás

• Magas vízkeménység és pH esetén is hatékony
pH+  (20oC)  

2,2 ±0,5

PentaAqua B100 - Széles spektrumú biocid*
A termék már kis koncentrációban is megakadályozza a biológiai lerakódások kialakulását.  
Eredményesen alkalmazható algák, gombák és baktériumok növekedése ellen.  Folyamatos il-
letve szakaszos adagolással RO berendezések és hűtőrendszerek biológiai védelmére alkalmaz-
ható.

• Nem oxidáló

• Kis adagolási mennyiség

• Nem habzik

pH+  (20oC) 
1%  

2,8

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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PentAqua C-35 - CIP mosó vegyszer
A PentAqua C-35 ipari berendezések tisztítása során CIP rendszerekben alkalmazható szervet-
len lerakódások eltávolítására kifejlesztett vegyszer. A fordított ozmózisos berendezések CIP 
mosó rendszereiben is alkalmazható.

• Hatékony

• Gazdaságos
pH+  (20oC) 
5% 

1,85

PentAqua S 30 - CIP mosó vegyszer
A PentAqua S 30 ipari berendezések tisztítása során CIP rendszerekben alkalmazható szervetlen 
lerakódások eltávolítására kifejlesztett vegyszer.  Az RO berendezések CIP mosórendszereiben is 
alkalmazható, kíméletesen tisztítja a membránokat.

• Hatékony

• Gazdaságos pH+  (20oC) 
1% 

1,4-1,6

CIP mosószerek RO berendezésekhez

pH+  (20oC)   

12

Kurilex MP-805 - Korrózió- és lerakódásgátló zárt hűtőkörökhöz
A Kurilex MP-805 zárt vízhűtőrendszerek korrózió és vízkőlerakódás elleni védelmére alkalmas 
termék. Kitűnően gátolja a korróziót szénacél, réz és réz ötvözet felületeken.

• Kitűnő korróziógátlás

• Oxigénnel érintkezve is stabil

Kurita SI-802 - Korróziós inhibitor
A Kurita SI-802 egy korróziós inhibitor zárt melegvizes rendszerekhez, különösen hatékony a ma-
gas hőmérsékletű távfűtő rendszerekhez és épület légkondicionáló rendszerekhez.

• Széles vízhőmérsékleti skálán alkalmazható

• Kitűnő korróziógátló
pH+  (20oC) 
1%   

8,6-9,6

pH+  (20oC)   

12,1-13,1

Kurilex MP-704 - Korrózió- és lerakódásgátló zárt hűtőkörökhöz
A Kurilex MP-704 zárt vízhűtőrendszerek korrózió és vízkőlerakódás elleni védelmére alkalmas 
termék. Kitűnően gátolja a korróziót szénacél, réz és réz ötvözet felületeken.

• Kitűnő korróziógátlás

• Oxigénnel érintkezve is stabil

Kurilex L-111 - Korróziógátló zárt hűtőkörökhöz
A Kurilex L-111 a teljesen zárt hűtőkörök korrózió elleni védelmére alkalmas termék. Kitűnően gá-
tolja a korróziót szénacél, réz és réz ötvözet felületeken, nem tartalmaz nehézfémeket.

• Kitűnő korróziógátlás

• Nem nehézfém alapú
pH+  (20oC)   

7-9

Zárt hűtőkörök vízkezelése
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PentAqua L 30 - CIP mosó vegyszer
A PentAqua L 30 ipari berendezések tisztítása során CIP rendszerekben alkalmazható szerves 
lerakódások eltávolítására kifejlesztett vegyszer. Az RO  berendezések CIP mosórendszereiben 
is alkalmazható.

• Hatékony

• Gazdaságos pH+  (20oC) 
1% 

12,6-12,8

PentAqua L 20 - CIP mosó vegyszer
A PentAqua L 20 ipari berendezések tisztítása során CIP rendszerekben alkalmazható szerves 
lerakódások eltávolítására kifejlesztett vegyszer. Az RO  berendezések CIP mosórendszereiben 
is alkalmazható.

• Hatékony

• Gazdaságos pH+  (20oC) 
1% 

12,6-12,8

Sanosil Super - H-peroxid alapú ivóvízfertőtlenítő

Ivóvíz fertőtlenítés*

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!
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Megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
(kg)

Koncentráció Veszélyjel

Diclean B-352L pH és foszfátszint beállító 25 foszfátszint alapján

Diclean B-702 Komplex kazántápvíz kezelőszer 25 egyedi

Diclean C-207 Korróziógátló gőz- és 
kondenzvonalakhoz 25 1 – 10%

Diclean F-511 Kazántápvizek oxigénmegkötő 
vegyszere 25 20 – 30 ppm

Diclean F-601 Szerves oxigénmentesítő szer 
 kazántápvízhez 25 2 – 5 ppm

Oxynon M-203 Kazántápvíz kezelőszer 25 egyedi

Kurinpower A-406 Oxigénmegkötő és pH stabilizáló 
anyag a kondenzációs oldalhoz is 25 egyedi

Kurinpower 
ML-3248 Komplex kazántápvíz kezelő 25 30 – 70 ppm

Kurinpower A-807 Kondenz oldali pH beállítás 25 egyedi

PentAqua L Lúgosítószer
30

30 – 70 ppm
290

PentAqua LS Kettős hatású kazántápvíz 
kondícionáló vegyszer

25
100 – 150 ppm

200

PentAqua PO Különleges kazántápvíz-
kondícionáló vegyszer

30

290
30 – 70 ppm

PentAqua Q Komplex kazántápvíz-kondicionáló 
vegyszer

30

290
30 – 70 ppm

Kurifloat K-2350 Antiscaling 25 1000 – 3000 ppm

Kurifloat-2230 Antiscaling, szilikátos vizekre is 25 4 – 10 ppm

Kurita OSSR-1 Kíméletes vízkőeltávolító
10

4 – 10 ppm
25

PentAqua MBS 10 Klórmegkötőszer 25 50 – 200 ppm

Mizucrin T-301 Vízkőgátló vegyszer 25 1 – 3 ppm

Regeneráló só Vízlágyító berendezésekhez 25 töményen

C

C

Xi

Xi
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Megnevezés Alkalmazás Kiszerelés 
(kg)

Koncentráció Veszélyjel

Kurita F-5106
Széles spektrumú biocid  
hőcserélő rendszerekhez és  
RO berendezésekhez

25 25 – 100 ppm

Kurita F-5100
Széles spektrumú biocid  
hőcserélő rendszerekhez és  
RO berendezésekhez

25 25 – 100 ppm

Diclean Powder 56 Aktívklór bázisú vízkezelőszer 50 10 – 15 ppm

Penta CLS Aktívklór bázisú vízkezelőszer 25 5 – 50 ppm

Penta BRS Vízkezelőszer 23 0,5 – 15 ppm

PentaAqua B100 Nem oxidatív biocid technológiai 
vizekhez 25 50 – 200 ppm

Kurita S-2130 Korrózió- és lerakódásgátló nyitott 
hűtőkörökhöz 25 40 – 100 ppm

Kurita S-2150 Korróziógátló és komplexképző 
nyitott hűtőkörökhöz 25 30 – 70 ppm

Kurita S-1030 Korróziógátló nyitott  
hűtőrendszerhez 25 egyedi

Kurita T-6720 Komplexképző evaporativ  
kondenzátorokhoz 25 5 – 10 ppm

Kurilex L-111 Korróziógátló zárt hűtőkörökhöz 25 800 – 2000 ppm

Kurilex MP-704 Korrózió- és lerakódásgátló zárt 
hűtőkörökhöz 25 1000 – 3000 ppm

Kurilex MP-805 Korrózió- és lerakódásgátló zárt 
hűtőkörökhöz 25 1000 – 3000 ppm

Kurita SI-802 Korróziós inhibitor
1

300 – 700 ppm
25

PentAqua C-35 CIP mosó vegyszer 25 0,2 – 0,8%

PentAqua S 30 CIP mosó vegyszer 25 0,2 – 0,8%

PentAqua L 30 CIP mosó vegyszer 25 0,1 – 0,5%

PentAqua L 20 CIP mosó vegyszer 25 0,1 – 0,5%

Sanosil Super H-peroxid alapú ivóvízfertőtlenítő 30 10-20 ppm

Xi

C

C

C

Xn N

C

N

C



M
űs

za
ki

 b
e

re
nd

e
zé

se
k



M
Ű

SZ
A

K
I 

BE
R

EN
D

EZ
ÉS

EK

www.pentaclean.hu 33

Műszaki berendezések

FoamJet 25 mobil habosító berendezés
• Teljesen rozsdamentes acél kivitelű

• Nincs mozgó alkatrésze, csak sűrített levegő (4-5 bar) működteti

• Egy feltöltéssel (kb 1 liter vegyszer) 130-150 m2  felület letisztítható

• Gyors és hatékony tisztítást tesz lehetővé

Hydro Foamer
• Slagra szerelhető kivitel

• Nagykonyhák számára kifejlesztve

• Egyszerű kezelés

Komplett adagolástechnikai és méréstechnikai 
megoldások
• Bármilyen víztechnológiai, élelmiszeripari adagolás, ill.  méréstechnikai 

rendszer kiépítése 

• Palackmosó berendezések adagolóközpontjai

• Szalagpálya kenő rendszerek

• Perecetsav adagoló állomások

• Hypo adagoló állomások

• pH beállító rendszerek

• Hűtőköri leiszapoló rendszerek

Ipari vízlágyító berendezések
• Nagy átfolyási teljesítményűek

• Egy és kétoszlopos kivitelűek a vízhasználati igények szerint

• Kazánok, bojlerek, központi fűtési rendszerek, kórházak lágyvízigényeinek 
kielégítésére

Ipari fordított ozmózisos (RO) berendezések
• Magas tisztaságú ipari vizek előállítására

• Kazántápvíz, gyógyszergyártáshoz szükséges termékvíz, elektronikai termékek  
gyártásához kapcsolódó nagytisztaságú vizek létrehozásához
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Kabinetes vízlágyító berendezések
• A nagy vízkeménységet okozó kalcium és magnézium sókat nátrium alapú sókra 

cseréli, így megakadályozva a vízkő kiválását

• Kevesebb mosószer elegendő a mosó és mosogatógépekbe, valamint jelentősen 
hosszabbodik ezen gépek élettartama

Szűrőházak és szűrőbetétek
Mechanikai szűrők és egyéb speciális szűrők,  szűrőbetétek tetszőleges méretben 
 és szűrési finomságban állnak rendelkezésre.

• Mechanikai előszűrők ivóvíz rendszerekhez

• Zsákos szűrők és szűrőházak

• Száltekercselt szűrőbetétek

• Polipor betétek

• Rozsdamentes szűrőházak, hozzá illeszkedő szűrőbetétek

• Előszűrő rendszerek RO berendezésekhez

• Speciális szűrőbetétek a vízben lévő anyagok eltávolítására  
(klór, vas, mangán stb.)

A katalógusban szereplő rendszereken túl egyedi berendezések tervezését, gyártását és engedélyeztetését is vállaljuk. ?

Egyedi vízkezelő berendezések
• Ipari vas és mangántalanító berendezések

• Kavicsszűrő berendezések

• Teljes sótalanító berendezések

• Arzénmentesítő rendszerek

• Kevertágyas sótalanító berendezések
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Tudta-e, hogy...?

?
• Az emberi szervezet 70%-át víz alkotja.

• Föld felszínének 70%-át víz borítja.

• A Földön hozzávetőlegesen 1 trillió tonna víz található, amelynek alig több mint  
2 %-a édesvíz és csupán csak 0,003%-ét tudjuk hasznosítani.

• A vízkeménység definíciója (nk°: német keménység)  1 nk°=17,85 mg/l kalcium kar-
bonát (CaCO3).

• A kazánok, hőcserélők felületére kirakódó 1 mm vastag vízkő nagyságrendileg 10% 
többlet energia felhasználást eredményez.

• A nem megfelelően működő gáztalanító és a nem megfelelő vegyszeradagolás 
korróziós sérüléseket okoz a gőzkazánokban.

• A ppm mértékegység az angol parts per million rövidítése, amely magyarul milli-
omod részt jelent, pl. mg/liter vagy cm3/m3.

• A hűtővizek biológiai kezelésére oxidatív és nem oxidatív biocidokat használunk, 
amelyek együttes alkalmazása adja a legjobb eredményt.

• A mikroorganizmusok számának vízben történő növekedéséhez tápanyagokra van 
szükség (szén, hidrogén, oxigén, foszfor, kén, nitrogén stb.).

• A klór fertőtlenítő hatása nagyban függ a víz pH értékétől, ugyanis lúgos tartomány-
ban a pH növekedésével fokozatosan csökken hatékonysága.

• Vannak olyan mikroorganizmusok, amelyek extrém körülmények között is képesek 
szaporodni (extrém nyomás, szélsőséges hőmérséklet stb.).

• A lerakódott vízkő nemcsak hőszigetel, de kiváló élőhely a mikroorganizmusok szá-
mára, valamint a lyukkorróziós folyamatok kialakulását is elősegíti.

Tudta-e, hogy...??
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Univerzális nyél
• 1450 mm hosszú

Padozat súroló, kemény
• Élelmiszeripari kivitel

• Forró vízzel sterilizálható (max 140°C)

• 400 x 60 x 26 mm

Kézi kefe hosszú nyéllel, puha
• Élelmiszeripari kivitel

• Forró vízzel sterilizálható (max 140°C)

• 400 x 48 x 50 mm

Vízlehúzó
• Speciális neoprén gumival

• 62 cm, 42 cm

• Élelmiszeripari kivitel

Cseregumi vízlehúzóhoz
• Egyszerűen cserélhető

• Élelmiszeripari kivitel

Partvis, puha
• Élelmiszeripari kivitel

• Forró vízzel sterilizálható (max 140°C)

• 400 x 60 x 50 mm

Kézi kefe hosszú nyéllel, kemény
• Élelmiszeripari kivitel

• Forró vízzel sterilizálható (max 140°C)

• Nagy kopásállóság

Kézi súrolókefe (piskótakefe)
• Élelmiszeripari kivitel

• Forró vízzel sterilizálható (max 140°C)

• 205 x 65 x 30 mm

Igény esetén higiéniai kefék széles szín és formaválasztékban állnak 
rendelkezésre a katalógusban szerepeltetett termékeken túl.

Lisztkefe
• Fehér színben

• Forró vízzel sterilizálható (max 140°C)

• 310 x 40 x 90 mm

Tartály mosó kefe
• Puha és kemény változat

• Forró vízzel sterilizálható (max 140°C)

• 200 x 125 x 105 mm
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Vízlehúzó
• 75 cm széles

• Műanyag

• Univerzális alunyéllel használható

Univerzális alumínium nyél
• 4 színben

• Ø23 mm, 145 cm hossz

• Fúrt véggel

Nyeles kézipadtartó
• 12 x 25 cm-es pad-hoz

• Univerzális alunyéllel használható

Kézipad
• 12 x 25 cm-es méret

• 4 színben és erősségben

Szintetikus seprűk
• Műanyag váz

• Erős szintetikus sörte

• Háztartási menetes nyéllel használható

Ipari partvisok
• 80 cm-es méretben

• Durva szennyeződés: keményfa váz, fém nyéltartó, kókuszszálak

• Finom szennyeződés: keményfa váz, műanyag nyéltartó, szintetikus szálak

• Ø 25 mm fa nyéllel használható

• Egyéb változatok és méretek rendelésre

Pókhálózó
• Ovális

• Teleszkópos rúddal használható

Teleszkópos rudak
• 2 x 1,25 m, 2 x 2,00 m és 3 x 2,00 m-es méretekben

• Egyéb hosszban rendelésre
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Sav, lúg és olajálló védőkesztyű
• 40 cm-es szárral

• 1 mm vastag

• Erős anyagból
3940

Egyszer használatos egészségügyi vinil kesztyű
• Lúg és vízálló

• 0,125 mm vastag

• 6, 8, 10-es méretben
5706

Egyszer használatos nitril kesztyű
• 100 darab/doboz

Elba Bakancs
• Jó vízállósági és vízgőzáteresztő marhabőr felsőrésszel

• Acélbetéttel

Bosco szandál
• Marhabőr felsőrész

• Acél talplemez és orrbetét

Dunlop pricemastor fehér PVC csizma
• Nitril talppal

• Élelmiszeripari, egészségügyi felhasználásra

• Gazdaságos kivitelű

Tenyerén mártott poliuretán kesztyű

Fóliakötény 120 x 70 cm

Vegyszerálló kötény

Munkavédelem
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Marhabőr védőkesztyű

Nylon cipővédő
• Kék szín

• Gumis felsőrész

• 100 db/csomag

Zsinóros füldugó

Paddock munkaruha család
• Egyenes fazonú

• Kényelmes ruhák 

• Nagy szakítószilárdságú

• Testbarát anyagok

• 60% pamut, 40% poliészter

Védőszemüveg (UVEX)

Teljes álarc

Pettyezett cérnakesztyű
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Légzésvédő álarc

Fehér pamutruházat
• Fehér színű

• 230 g/m2 pamut

• Köpeny, kabát, deréknadrág, mellesnadrág és vászonkötény

Food élelmiszeripari ruházat
• 210 g/m2 vastag

• 40% poliurethan és 60% poliészter

• Hegesztéssel vízhatlanított varrással

Angara mellény
• 420 g/m2 vastag mikropolár anyag

• Piros és kék színekben

Angara cippzáros pulóver
• Piros, kék és fekete színekben

Yang softshell kabát
• Három rétegű

• 310 g/m2-es softshell anyag
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PentaClean, Diósd

Szaktanácsadóink

A katalógusban szereplő termékek Biztonsági Adatlapjai és Termékismertetői megtalálhatók honlapunkon.

Kollégáink általános e-mail formátuma: vezeteknev.keresztnev@pentaclean.hu

Buchmüller László 06-20/971-6280 Intézményhigiénia

Dudás Sándor 06-20/360-1412 Intézményhigiénia, vízkezelés

Farkas Szabolcs 06-20/978-5246 Intézményhigiénia

Hernek Ferenc 06-20/361-6905 Textilhigiénia, intézményhigiénia

Kulcsár Simon 06-20/260-0670 Intézményhigiénia

Roncz Gábor 06-20/432-9613 Intézményhigiénia, vízkezelés

Szőke Tamás 06-20/269-7489 Intézményhigiénia

Szőnyi Zsolt 06-20/355-5299 Élelmiszeripar/mezőgazdaság-állattenyésztés

Tar Tibor 06-20/344-4658 Élelmiszeripar/ borászat

Ugrai Béla 06-20/936-8579 Élelmiszeripar/ húsipar

Varga Zoltán 06-20/397-3302 Élelmiszeripar/ sütőipar, intézményhigiénia

Vereb András 06-20/444-8303 Intézményhigiénia
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Székhely:

Nyitva tartás:

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21
GPS: 47°25´11´ ;́ 18°56´28´´ 

Tel: +36 23 545 650 
Fax: +36 23 370 094 

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

Héfő 700 - 1600

Kedd 700 - 1600

Szerda 700 - 1600

Csütörtök 700 - 1600

Péntek 700 - 1400
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