
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® alca cip forte 

arcana 

the hygiene solution 

alca cip forte 

високо алкален чистач за 

машинско репроцесирање 

 Без фосфати 

 Голема моќ на чистење 

 Без пена 

 Авторизиран од Miele 

 Се користи за 

дезинфекција на 

инсталации и машини (CIP 

постројки). 

 
Места на примена: 
 
Течен алкален чистач 

(концентрат) за термичко и 

хемотермичко репроцесирање на 

сите видови алкално отпорни 

материјали (шишиња, садови, 

контејнери од нерѓосувачки 

челик итн). Може да се користи 

кај инсталации со тајмирани 

ленти и поединечни машини. 

Методи/инструкции за употреба: 
 
arcana

®
 alca cip forte се користи 

за чистење. arcana
®
 alca cip forte 

се дозира на следниот начин: 

0.3-0.5%, односно 3-5 гр/л. 

Дозирањето се врши преку 

машински контролирани дозинг 

пумпи. После процесот на 

чистење, препорачливо е да се 

направи неутрализација со 

arcana
®
 acid cip, за да се спречи 

пренесувањето на алкалните 

остатоци. 

Состав: 

Согласно регулативите (EC) Бр. 

648/2004: 

< 5 % фосфонати 

Други состојки: 

Инхибитори на корозија 

Хемиско-физички карактеристики: 
 
Изглед: 

Чиста, светло жолта течност 

pH вредност: приближно 14 

густина (20 °C): 1.12 г/цм
3
 

 

0.3 и 0.5 % раствор за употреба: 

изглед: чиста, безбојна течност 

pH вредност: приближно 11 

висока базна pH 

вредност 

погоден за CIP  

многу добра чистачка моќ  

машинска употреба 

без фосфати и пена 



 

 

 

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® alca cip forte 

alca cip forte 

Пакување: 

Канистер од 10 литри 

Канистер од 30 литри 

Еколошки информации: 

 

Schülke ги произведува своите 

производи согласно најновите, 

безбедни и за околината пријателски 

методи, економично и одржувајќи ги 

високите стандарди за квалитет.  

Специјални инструкции: 

 

Пред чистење на предмети 

изработени од елоксиран алуминиум, 

треба да се провери дали се алкално 

резистентни. 

Обележување согласно EC 

директивите: 
 

Содржи < 5 % калиум хидрооксид 

C: корозивен 

R34: предизвикува изгореници. 

S26: : во случај на контакт со очите,   

веднаш да се измијат со поголема 

количина на вода и да се побара 

лекарска помош  

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). 

 

 


