
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 anti fat 

arcana 

the hygiene solution 

anti fat 

високо квалитетен растворувач на 

маснотии, особено погоден за 

кујни. 

 Базна pH вредност 

 Согласно барањата за 

безбедност на храната 

 Погодно за машинско чистење 

и чистење под висок притисок 

Места на примена: 
 
Високо квалитетен растворувач на 

масти, меѓу другото погоден за 

прехранбените области. За лесно 

отстранување на маснотии, скроб и 

протеини од сите видови на 

површини и подови. 

Методи/инструкции за употреба 

 
Во зависност од онечистувањето, се 

нанесува во чиста форма врз влажен 

сунѓер. По чистењето, површината 

се исплакнува со ладна вода. За 

чистење со пребришување arcana
®
 

anti fat да се раствори во однос 1:10 

(исто така, погоден за чистење со 

машини и апарати под висок 

притисок). Одстранетите 

нечистотии да се соберат и добро да 

се исплакне со вода. За употреба кај 

чувствителни материјали, најпрво 

да се проба дали одговара. Не 

одговара за анодизиран алуминиум. 

Информации за производот 

 
Согласно регулативите (EC) Бр. 

648/2004: 

< 5 % јонски тензиди 

< 5 % нејонски тензиди, 

< 5 % фосфати,  

< 5 % NTA и соли 

Хемиско-физички карактеристики: 
 
Боја: неутрален, транспарентен 

Мирис: неутрален 

pH вредност (20 °C): 

приближно 11.0 (10 гр/л) 

релативна густина (20 °C): 

приближно 1.04 гр/цм
3
 

високо квалитетен 

растворувач на масти 

базна pH вредност 

идеален за кујни 

погоден за машинско 

чистење 



 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 anti fat 

anti fat 

Пакување: 

Шише од 1 литар 

 

Специјални инструкции 
 

Се препорачува носење на заштитни 

ракавици. 

Обележување согласно EC директивите: 
 

R36/38: иритирачко за очи и кожа 

S26: во случај на контакт со очите,   

веднаш да се измијат со многу вода и да се 

побара лекарска помош 

S28: после контакт со кожа, веднаш да се 

измие со многу вода. 

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 ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 


