
Calgonit Sterizid Forte 15
Perecetsav alapú savas fertőtlenítőszer

Alkalmazási terület:

Medencék, tartályok, csővezetékek és készülékek nagy
hatékonyságú fertőtlenítésealkalmas termék, elsősorban hidegen 
történő alkalmazással.
Vizes zónák fertőtlenítése palackmosó gépekben.

Felhasználás:
Hőmérséklet: 10 ºC, max 35 ºC

Készülékfertőtlenítés:
Koncentráció: 0,15–0,2 %
Hatásidő: 5–10 perc

Palackmosógép (hideg vizes zóna):
0,007 – 0,01 % (10 – 15 ppm perecetsav hatóanyagnak
megfelelően)

Koncentráció meghatározása:
A koncentráció meghatározása egyedi módon történik, az üzemi
sajátosságoknak megfelelően.

Különleges utasítások:
Fertőtlenítés után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le 
kell öblíteni.
Acél felületeken az üzemi víz magas klorid tartalma, illetve
hosszabb hatásidő miatt lyukkorrózió léphet fel.

További javaslatok a koncentrátum felhasználásához és
tárolásához:

- A tárolás és az adagolás csak a szállítási kiszerelésből 
történjen.

- A közvetlen napfénytől tartsuk távol.
- Töményen ne használjuk.
- A koncentrátumot sem szerves anyagok (pl.: olaj, zsír, gumi,

papír), sem rozsdás vagy kopott fémkötések esetében ne
használjuk.

- Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni nem szabad.
- A tárolóedényzetet levegőztető berendezéssel kell ellátni, ami 

megakadályozza a szennyeződések bejutását.
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Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a legtöbb élelmiszeriparban 
alkalmazott szerkezeti anyagot nem károsítja.
A rozsdamentes acél és az alumínium az oldatnak - hidegen történő felhasználás esetén - ellenáll.
Réznél nem használható (elszíneződés), műanyagoknál, tömítéseknél és tömlőknél az ellenálló 
képességet vizsgálni kell. Az oxidáció miatt a műanyagok idő előtti elöregedése egyes esetekben 
lehetséges.

Technikai adatok:
Megjelenés: színtelen folyadék
Szag: szúrós
Sűrűség20°C-on: 1,14 g/cm3

p - érték: 6,7 (titrálási faktor: 0,149)
pH 20°C-on: 2,8 - 3(1%)

Összetevők:
perecetsav, hidrogénperoxid, ecetsav, stabilizátor

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

Veszélyes anyagok:
perecetsav, hidrogénperoxid, ecetsav

Veszélyességi jelzések:
C = maró, O = égést tápláló, oxidáló

A különleges veszélyek jelzései:
R 7 Tüzet okozhat
R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 35 Súlyos égési sérülést okoz
R 37 Izgatja a légutakat.

Biztonsági javaslatok:
S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S 3/7 Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó
S 14 Szennyeződésektől / nehézfémkötésektől / alkálitól / éghető anyagoktól távol tartandó
S 23 A keletkező gázt / füstöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel és szappannal bőven azonnal le kell mosni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem - / arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, ezt a címkén meg kell mutatni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét
az orvosnak meg kell mutatni.
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