
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 alca cip 

arcana 
the hygiene solution 

alca cip 

средно алкален чистач за 
автоматско репроцесирање  

 средно алкален чистач и затоа 
е нежен за материјалите и е 
погоден за алуминиум 

 моќен ефект на чистење 
 широк спектар на апликации 
 може да се користи за чистење 

на машини (CIP системи). 

Места на примена: 
 
Течен средно алкален чистач 
(концентрат) за термичко и 
хемотермичко репроцесирање на 
сите видови материјали (шишиња, 
садови, контејнери изработени од 
нерѓосувачки челик итн.) со 
особена заштита за алуминиум. 
Може да се користи на инсталации 
со тајмирани ленти и поединечни 
машини. 

Методи/инструкции за употреба: 
 
По чистењето со arcana® alca 
cip,се препорачува неутрализација 
со arcana® acid cip. arcana® alca cip 
се дозира на следниот начин: 
стандардна препорака  
0.5 % (5 мл/л). Може и 0.3 – 1 %  
(3 – 10 мл/л), во зависност од 
степенот на онечистување. 
Дозирањето се врши преку пумпи 
за дозирање инсталирани на 
машината. 

Состав: 
 
Согласно регулативите (EC) Бр. 
648/2004: 
< 5 % нејонски тензиди, 
< 5 % анјонски тензиди, 
< 5 % NTA и нејзини соли, 
< 5 % поликарбоксилати, ензими. 
Други состојки: растворувачи, 
инхибитори на корозија. 

Хемиско-физички карактеристики: 
Концентрат 
изглед: чиста, безбојна (до 
жолтеникава течност)  
pH вредност: 12.5 
густина (20 °C): 1.08 г/цм3 

0.5 % раствор за употреба 
pH вредност: приближно 11.0 

средна алкална pH 
вредност 

погоден за CIP  

 
добро чистење 
 
го заштитува 
алуминиумот  

 
машинска употреба 



ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 alca cip 

alca cip 

Пакување:  
Канистер од 10 литри 
Канистер од 30 литри 

Еколошки информации: 
 
schülke произведува согласно напредни, 
безбедни и еколошки прифатливи 
производствени стандарди, 
истовремено одржувајќи ги високите 
стандарди за квалитет. Наш допринос 
за околината: биолошки деградирачки 
согласно OECD 301 D! 
 
 
 

Специјални инструкции: 
 
Да се чува во оригиналниот 
контејнер, на собна температура. 

 

 

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). 

Обележување согласно EC 
директивите: 
 
Xi: Надразнувач 
R36/38: иритирачки за очи  
S26: во случај на контакт со очите,   
веднаш да се измијат со поголема 
количина на вода и да се побара 
лекарска помош.  
 


