
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® rinse cip 

arcana 

the hygiene solution 

rinse cip 

средство за плакнење 

 Овозможува сушење без да 

остава траги 

 Оптимално навлажнување на 

предметите кои треба да се 

измијат 

 Нежен за метеријалите 

 Одобрено од Miele 

 Може да се користи за миење 

после чистење на постројките 

(на пример CIP) 

Места на примена: 
 

Течен киселински агенс за 

испирање после машинско 

репроцесирање, за употреба во 

крајниот испирачки циклус. 

Методи/инструкции за употреба: 
 

arcana
®
 rinse cip се додава во 

крајниот циклус на плакнење. 

arcana
®
 rinse cip се дозира на 

следниот начин: во зависност од 

способноста за навлажнување на 

материјалите: 0.1 – 0.5 %, односно  

1 – 5 гр/л arcana
®
 rinse cip. 

Дозирањето се врши преку пумпи за 

дозирање кои се инсталирани на 

машината. 

 

Информации за производот 

 

состав:  

arcana
®
 rinse cip содржи органски 

киселини, нејонски тензиди, 

алкохолни деривати. 

 

Хемиско-физички карактеристики: 
 

Концентрат 

изглед: чиста, безбојна течност 

pH вредност: приближно 2.0 

густина (20 °C); 1.03 гр/цм
3
 

 

0.2 % раствор за употреба: 

изглед: чиста, безбојна течност  

pH вредност (во вода од чешма): 

приближно 5.0 

средство за 

плакнење 

погоден за CIP 

не остава траги при сушење 

нежен за 

материјалите 

добар навлажнувачки 

капацитет 



  

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana® rinse cip 

rinse cip 

Пакување:  

Канистер од 5 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: 
 

Да се чува во оригиналниот 

контејнер, на собна температура. 

 
Обележување согласно EC 

директивите: 
 

Xi: Надразнувач  

R36: 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. 

 

 

 

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). 


