
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 PAA cip 

arcana 
the hygiene solution 

PAA cip 

Течен дезифициенс концентрат 
за дезинфекција на површини и 
постројки 

 Сеопфатна микробиолошка 
ефикасност 

 Следење на процесот преку 
мерења на спроводливоста 

 Исплакнување без остатоци 
 Делува на минералните 

наслаги 
 Без пена 
 Се користи за дезинфекција на 

постројки (CIP постројки). 

Места на примена: 
 
arcana® PAA cip е брзо делувачки 
дезифициенс, базиран на 
пероцетна киселина ја контролира 
спроводливоста, има брзо дејство 
и е спроводливо - контролирачка. 
Особено е погоден за 
дезинфекција на постројки, 
делови од постројки и површини, 
во прехранбената, фармацевтската 
и козметичката индустрија. 

Методи/инструкции за употреба: 
 
Концентрацијата за употреба може 
да се провери преку мерење на 
спроводливоста. Следниве 
резултати се добиени на 
температура од 19 °C во 
дестилирана вода: 

концентрација 
   0.5 % 
   1.0 % 
   2.0 % 

спроводливост 
      2.31 
      4.49 
      8.57 

Препорачани концентрации за 
употреба: 
 
Се препорачува дозирање во 
концентрација од 1,5 % при нормално 
онечистени области, земајќи го 
предвид контактното време од 15 
минути. 

Информации за производот: 
 
состав: 100 гр. содржат:  
2.5 гр. пероцетна киселина 
Други состојки: водороден 
пероксид, оцетна киселина и азотна 
киселина. 

Хемиско-физички карактеристики: 
изглед: чиста, безбојна течност 
густина (20 °C): 1.135 гр/цм3 
Точка на смрзнување: - 25 °C 
pH вредност: приближно 0 

Микробиолошка ефикасност: 
 
arcana® PAA cip делува против: 
бактерии, габи, вируси и спори. 

Концентрации на 
употреба/контактно време: 

бактерицидно 
фунгицидно 
вируцидно 
спороцидно 

 0.5% (5мл/л) 
2.5% (25мл/л) 
 0.5% (5мл/л) 
  1% (10мл/л) 

 5 мин. 
30 мин. 
15 мин. 
15 мин. 
 

Дезифициенс од високо 
ниво за постројки и 
опрема 

Погоден за CIP  

Следење процесот преку 
контрола на 
спроводливоста 

Исплакнување без 
остатоци 

Premium Euro Norm – tested in 
accordance with EN 1276, 1650, 
13610, 13704 



 

 

 

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). 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 PAA cip 

PAA cip 

Пакување: 

Канистер од 20 литри 

Специјални инструкции: 
 
arcana® PAA cip се чува на ладно, 
заштитено од сончева светлина и 
добро вентилирани простории. 
arcana® PAA cip не се користи во 
неразредена форма. arcana® PAA cip 
не смее да се користи со нормален 
челик, бакар и легури и само под 
одредени услуви (максимум 20 мин. 
на температура под 30 °C) со 
алуминиумски легури. Кога се 
користи со нерѓосувачки челик, 
треба да се има предвид дека на 
повисоки температури од 60 °C 
контактното времето треба да биде 
максимум 5 минути. Користете го 
средството за дезинфекција 
безбедно. Пред употреба секогаш да 
се прочита упатството и 
информациите за производот.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение: решение за пуштање во 
промет на биоциден производ во РМ бр. 
15-7293/5  
 
 

Обележување согласно EC 
директивите: 
 
O: оксидирачко 
C: корозивен 
R8: контакти со запаливи материјали 
може да предизвикаат пожар 
R34: предизвикува изгореници 
S2: да се чува вон дофат на деца 
S3/7: контејнерот да се чува добро 
затворен и на ладно место 
S14: да се чува подалеку од силни 
киселини, каустични соди, тешки 
метали и редуцирачки субстанци. 
S36/37/39: при работа да се носи 
соодветна заштитна облека, 
ракавици (на пр. од бутил гума) и 
заштита за очи и лице 
S45: во случај на незгода или 
доколку не се чувствувате добро, 
веднаш да се побара медицинска 
помош (доколку е можно да се 
покаже упатството).  
 

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.   
 


