
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® GA cip 

arcana 
the hygiene solution 

GA cip 

Течен дезинфекционен концентрат на 
база на алдехидни соединенија (без 
формалдехид), за дезинфекција на 
површини и постројки. 
  Препаратот е ефективен и не пени 

 Добра компатибилност со 
материјалите 

 Исплакнување без остатоци 
 Се користи за дезинфекција на 

постројки (CIP постројки) 
 Ефективноста е тестиран 

согласно европските стандарди 
Места на примена: 
 
Перформансите на производот arcana® 
GA cip се направени за да се 
употребува во областите каде има 
индустриско производство 
(прехранбена, фармацевтска, 
козметичка индустрија). arcana® GA 
cip не пени и поради тоа може да се 
употребува во циркуларниот метод за 
дезинфекција на постројки (на пример 
CIP постројки). 

Методи/инструкции за употреба: 
Кај многу онечистените површини ако 
е потребно да се направи предчистење. 
Посакуваниот arcana® GA cip раствор 
за употреба се добива со додавање на 
потребната количина концентрат од 
производот во вода. Потоа се нанесува 
растворот за употреба на површините 
кои треба да се дезинфицираат: 
• да се испрскаат поголемите 
површини 
• да се стави опремата во работниот 
раствор 
• да се пребришат подовите и работни 
површини 
• преку циркулирање, со испумпување 
во постројките и каналните системи. 

Обратете внимание површините да 
бидат целосно навлажнети. По 
завршување на препорачаното 
контактно време, површините кои се 
во контакт со прехранбени 
производи треба последователно да 
се премијат со доволна количина на 
вода (со квалитет на вода за пиење). 
 
Препорачани концентрации за 
употреба: 
 
Се препорачува дозирање во 
концентрација од 2 % при нормално 
онечистени области, земајќи го 
предвид контактното време од 60 
минути. 
Микробиолошка ефикасност: 
 
arcana® GA cip има широка 
антимикробиолошка ефикасност и 
при ниски концентрации на 
употреба. 
arcana® GA cip делува: 
бактерицидно, фунгицидно и 
вируцидно. Проблематични микроби 
специфични за областите со храна, 
како на пример, салмонели или 
листерии, исто така, се уништуваат 
со сигурност. 
 
 Концентрации на употреба/контактно 
време: 

бактерицидно 
фунгицидно 
вируцидно 

1% (10мл/л) 
3% (30мл/л) 
2% (20мл/л) 

30 мин. 
60 мин. 
15 мин. 

Дезинфекција на 
постројки и опрема 

Погоден за CIP  

Без пена и нежен за 
материјалите 

Лесно се плакне без да 
остава траги 

Premium Euro Norm – tested in 
accordance with EN 1276, 1650, 
13610, 13697 



ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® GA cip 

GA cip 

Информации за производот: 
состав: 
100 гр. содржат: 
10 гр. глутарал 
Хемиско-физички карактеристики: 
изглед: чиста, безбојна до светло 
жолта течност 
густина (20 °C): 1.03 гр/цм3 
мирис: алдехиден 
вискозност (DIN 53211): < 15 DIN 
сек. 
pH вредност: 6-8 

Пакување: 
Канистер од 10 литри 

Обележување согласно EC директивите: 
 
Содржи микстура од 5-хлоро-2 метил- 
2H-изотиазол-3-оне 
Xn: штетно по здравје 
R20: штетно за здравјето доколку се 
вдишува 
R37: иритирачко за респираторни органи 
R41: ризик од сериозно оштетување на 
очите 
R42/R43: може да предизвика 
сензибилизација при инхалирање или при 
контак со кожа 
R52/53: штетен за водени организми; 
може да предизвика долгорочни штетни 
ефекти на водната средина 
S23: да не се вдишуваат аеросолите 
S26: во случај на контакт со очите, 
веднаш да се измијат со поголема 
количина на вода и да се побара лекарска 
помош 
S35: отпадот и контејнерите мора да се 
отстранат на безбеден начин 
S36/37/39: при работа да се носи 
соодветна заштитна облека, ракавици (на 
пр. од бутил гума) и заштита за очи и 
лице. 
 
Еколошки информации: 
 
Schülke ги произведува своите производи 
согласно најновите, безбедни и за 
околината пријателски методи, 
економично и одржувајќи ги високите 
стандарди за квалитет. Наш допринос за 
околината: биолошки разградувачки 
согласно OECD 301 D.   
 

 

 

Производител: 

Schülke, 22840 Norderstedt, 
Германија 

Застапник за Македонија: 

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 
36/4,  
тел. +389 22 774196,  
pfc-md@t-home.mk 
 
Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) 
and has a validated environmental 
management system in accordance 
with the Eco-Audit Regulation 
(Reg.-Nr. D-150-00003). 

Специјални инструкции: 
 
Користете го средството за дезинфекција 
безбедно. Пред употреба секогаш да се 
прочита упатството и информациите за 
производот. Со правилно ракување и 
складирање на производот, неговата 
трајност кореспондира на датата 
означена на пакувањето. Површините 
кои се во контакт со прехранбени 
производи треба последователно да се 
премијат со доволна количина на вода 
(со квалитет на вода за пиење). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение: решение за пуштање во 
промет на биоциден производ во РМ бр. 
15-7293/10  
 
 


