
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 acid cleaner 

arcana 

the hygiene solution 

acid cleaner 

течен концентрат за хигиенско 

чистење на површини  

 киселa pH вредност – спречува 

создавање на бигор  

 за сите области каде се бара 

хигиенска чистота 

 дерматолошки тестирана 

кожна компатибилност 

Места на примена: 

 

За употреба во сите професионални 

области каде се бара хигиенска 

чистота. Области во кои се употреба 

Аrcana® acid cleaner се: области на 

индустриско производство 

(површини, опрема, итн.), кујни и 

кантини, друштвени и санитарни 

области. Благодарение на 

способноста за лесно исплакнување, 

arcana® acid cleaner е особено 

погоден да се користи на места каде 

се работи со храна. 

Методи/инструкции за 

апликација: 

 

Растворот за употреба се добива со 

додавање на концентрат во вода. Со 

навлажнета крпа со приготвениот 

раствор за употреба да се 

пребришат подовите и другите 

површини. arcana® acid cleaner има 

добри чистачки карактеристики, 

исто така, ги отстранува 

онечистувањата кои содржат 

маснотии и протеини. Растворот за 

употреба е киселински (0.5% 

раствор - pH вредност 3.0), се суши 

од површините без да остава траги 

и нема потреба од пребришување. 

Површините кои се во контакт со 

прехранбени производи треба 

последователно да се исплакнат со 

доволна количина на вода (со 

квалитет на вода за пиење).  

За површини кои не се во контакт 

со прехранбени производи, нема 

потреба од нивно плакнење. 

Растворот за употреба се 

карактеризира со многу добра 

компатибилност со материјалите. 

Се препорачува носење на 

заштитни ракавици. 

Препорачани концентрации за 

употреба: 

 

Генерално 0.5 % раствор е доволен 

за употреба; поголема доза може 

да се употреби во случај на 

интензивни онечистувања. 

Состав:  

 

Согласно регулативите (EC)  

Бр. 648/2004: 

15 – 30 % анјонски тензиди, 

мириси, лимонен. 

Хемиско-физички карактеристики: 
 

Изглед: чиста, жолтеникава течност 

pH вредност (концентрат): 

приближно 2.3 

pH вредност (0.5 %): приближно 3.0 

кисела pH вредност 

спречува појавување на 

бигор 

дерматолошки тестиран 

согласно барањата за 

безбедност на храната 



 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 acid cleaner 

acid cleaner 

Пакување: 

Шише од 2 литри 

Канистер од 10 литри 

Обележување согласно EC 

директивите: 

 Xi: надразнувач 

R41: ризик од сериозни оштетувања на 

очите 

S26: во случај на контакт со очите, веднаш 

да се измијат со поголема количина на 

вода и да се побара лекарска помош 

S39: да се носи 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). 


