
Melžimo HIGIENA

Šiame lapelyje pateikta informacija skirta klientų patogumui. Mūsų produktai gali būti naudojami įvairioms paskirtims ir įvairiais būdas, todėl prašome 
klientų visus produktus naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.
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www.cth.fr

FT 21107 - 230915

Naudojimas
ALCA chloras naudojamas tirpaluose nuo 0,50 % (50 g į 10 l, 
60 °C vandens).
Koncentracija parenkama atsižvelgiant į dirvos paskirtį, 
valymo būdą ir naudojamą įrangą.
1)Iš pradžių praskalauti su švariu šaltu ar karštu vandeniu.
2)Paruošti 0,50 % tirpalą (50 g į 10 litrų 60 °C vandens).
3)Maišyti arba mirkyti 5–7 min.
4)Praskalauti su švariu šaltu vandeniu.

Atsargumo
Patariama naudoti su minkštu vandeniu. Nerekomenduo-
jama naudoti aliuminio priemonėms. EUH031 Kontaktuo-
dama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas. H314 Smarkiai 
nudegina odą ir pažeidžia akis. P305 + P351 + P338 PATEKUS 
Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontak-
tinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. 
Toliau plauti akis. Niekada nemaišyti ALCA su ACIDIA. P280 
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / 
naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Žr. specialius 
nurodymus arba saugos duomenų lapą.
*Naudojimas ir dozės D003.21. ZI Laboratoire SOLUTIO 26 
ROMANS.

Talpa 24 kg
Statinė 72 kg

Pakuotė

ALCA
Paskirtis

Sudėtis

Savybės

Kalcio hipochlorito tirpalas, (CAS nr. 7681-52-9).
Surfaktantas, stabilizatorius. Naudojamas pakaitomis su 
ACIDIA.
MEDDE nr. 27.457. TP4.

Produkto forma : ............................... blyškus geltonas skystis 
Sudėtyje yra 1% chloro : ....................        630 ppm
pH 1% : .................................................           13
Tankis 20 °C : .......................................       > 1

Atitinka 2013.12.19 d. įstatymo dėl medžiagų, skirtų sąlyčiui 
su žmonių ir gyvūnų maistu / pašaru, maistinėmis 
medžiagomis ir gėrimais, valymo produktų.
Atitinka 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
967/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų 
ženklinimo.

Efektyvu
ALCA 0,25% koncentracijos tirpalas veikia baktericidiškai 
švarioje aplinkoje. *ALCA patvirtintas Prancūzijos žemės ūkio 
ministerijos 2060031 kodu tokiam naudojimui: 0,5 %: melžimo 
įrangai. Pagal NF EN 1276 standartą, produkto 0,5% (V/V) 
tirpalas įprastame kietame vandenyje yra baktericidiškai 
aktyvus 5 min. 20 °C užterštoje aplinkoje (3 g/l galvijų serumo 
albumino) su Pseudomonas aeruginosa CIP 103 467, Staphy-
lococcus aureus CIP 4 83, Escherichia coli CIP 54 127 ir 
Enterococcus hirae CIP 58 55 kontrolinėmis padermėmis.

Melžimo priemonėms. 
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