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Teknisk produktinformation

calgonit AF 108
Hygiejnestyring og vejledning

alvatis GmbH
r.Albert-Reimann-Str. 16a
-68526 Ladenburg

el. +49 6203 105-0
ax +49 6203 105-111

Calvatis GmbH
Kaiser-Josef-Platz 41
A-4600 Wels
Tel. +43 7242 42899-0
Fax +43 7242 42899-22

Calvatis srl
C.-Abarth-Str. 17
I-39012 Meran
Tel. +39 0473 232016
Fax +39 0473 256820

Calvatis B.V.
Cop Balkplein
NL-3945 ER Cothen
Tel. +31 343 563959
Fax +31 343 561102

Calvatis AG
Mülistr. 3
CH-8852 Altendorf
Tel. +41 55 451 1010
Fax +41 55 451 1011

enne produktinformation er tænkt som en hjælp i forbindelse med brug af vores produkter. De deri indeholdte anvendelsestekniske oplysninger baserer
å vores aktuelle tekniske erfaringer og gælder for normale driftsforhold. Hvis særlige driftsforhold gør sig gældende, bedes De henvende Dem til vores

ådgivningsservice. Hverken nærværende informationer, vores anvendelsestekniske vejledning eller øvrige anbefalinger kan anses som en forpligtende
ilsikring af bestemte egenskaber eller af produktets egnethed til et bestemt formål. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på punkt 5 i vores Generelle
algsbetingelser.
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esinfektionskomponenten: Propan-2-ol

roduktfordele

materialevenligt
stabilt skum
fosfatfrit
klorfrit
ingen silikataflejringer

nvendelsesområder:

algonit AF 108 er et mildt alkalisk universalrengøringsmiddel til brug i fødevareindustrien. Produktet kan
enyttes som skumrengøringsmiddel og til manuel rengøring og fjerner effektivt både fedt, olie og
roteinholdige aflejringer.
algonit AF 108 indeholder kompleksdannere til binding af metaller og er meget materialevenligt. På
rund af sin specielle sammensætning kan produktet nemt skylles af, og sammensætningen forhindrer
esuden, at der opstår hvide silikataflejringer.

:nvendelse

algonit AF 108 anvendes normalt i en koncentration svarende til 2-5% sammen med en skummaskine.
il manuel rengøring anbefales en koncentration på 1-10% afhængigt af tilsmudsningsgraden.
fter brug af rengøringsmidlet skylles grundigt med postevand.

:oncentrationsbestemmelse

itrering af p-værdi med 1 N saltsyre.

:aterialevenlighed

de anbefalede koncentrationer vil calgonit AF 108 ikke angribe metaller som rustfrit stål, almindeligt
tål, galvaniseret stål og aluminium. De kunststoftyper, der normalt anvendes i fødevareindustrien, er
estandige over for midlet. I tvivlstilfælde bør det afprøves forinden.

ekniske data:

dseende: klar farveløs-gullig væske
ugt: svag lugt af tensid
æthed (g/cm³): 1,04
-værdi (5%): 2,7
H-værdi (1%): 11,3
pbevaring: 0°C – 45°C

Alkanolaminer, organiske kompleksdannere, tensiderndholdsstoffer:

ikkerhedsdatabladet indeholder gode råd om sikkerheden. Ved brug af produktet skal der udvises den
amme forsigtighed som ved håndtering af kemikalier.

Mildt alkalisk skum- og universalrengøringsmiddel


