
Calgonit ALK Force
Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, palackmosószer

Alkalmazási terület:

A Calgonit ALK Force csővezetékek, tartályok, centrifugák, 

hőcserélők és szárítók automatikus tisztítására alkalmazható. 

Optimális arányban tartalmazza a hatékony és gazdaságos

tisztításhoz szükséges összetevőket.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.

Felhasználás:

Koncentráció: 0,5–2,0%

Hőmérséklet: 65–90 ºC

Különleges utasítások:

Tisztítás után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le kell

öblíteni.

Előnyei:
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Calgonit ALK Force
Nagyhatékonyságú lúgos tisztító-, palackmosószer

Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja.
Az acél és a rozsdamentes acél az oldatnak ellenáll.

Technikai adatok:
Megjelenés: sárgás folyadék
Szag: enyhén tenzidre jellemző
p - érték (1%): 18,8 (titrálási faktor: 0,053)
m - érték (1%): 19,3
pH (1%): >12,5
KOI - érték: 50 g O2/kg

Összetevők:
Nátrium-hidroxid, foszfát, tenzid, komplex képzők < 5%

Munkavédelem:
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonság-
technikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerintbe kell tartani.

Veszélyes anyagok:
nátrium-hidroxid, nemionos tenzid

Veszélyességi jelzések:
C = maró

A különleges veszélyek jelzései:
R 35 Súlyos égési sérülést okoz

Biztonsági javaslatok:
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházat, védőkesztyű és szem- / arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét az

orvosnak meg kell mutatni
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