
Cip Alka 96 
 
Informațiile despre produs se aplică produsului în soluția de utilizare recomandată. 
Dacă sunt necesare informații despre produsul concentrat, vă rugăm să consultați fișa de securitate.  
 
TIP PRODUS 

APLICARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROPRIETATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPOZITARE 
 
 
 

 
 
APROBARI  
 
 
 
 
 
 
 
SIGURANTA 

 
 

 
 

INFORMAȚII 
ECOLOGICE 

 
ELIMINARE 

 
 
Detergent alcalin pentru sisteme CIP 
 
CIP ALKA 96 a fost dezvoltat pentru curățarea CIP în 
industria alimentară (inclusiv lactate, abatoare, fabrici 

de bere (mașini de umplere) etc.), industria 
farmaceutică și industria biotehnologică, precum și 

procesele de curățare lăzi, cutii, standuri, matrițe etc. 
 
Produsul poate fi utilizat și în alte industrii și pentru 

alte aplicații, în acord cu instrucțiunile Novadan. 

 

CIP ALKA 95 este un produs puternic de curățare, 
alcalin, special conceput pentru curățarea într-o 
singură trecere. Functioneaza datorită legăturii sale 
unice pe care o creaza cu duritatea apei, este extrem 
de eficient în îndepărtarea mineralelor și este de 
asemenea foarte potrivit pentru îndepărtarea 
grăsimilor și proteinelor. Produsul este putin spumant 
la temperaturi care depășesc 30°C.  
 
Nu conține EDTA. 
 
Evitați utilizarea pe suprafețe de aluminiu sau alte 

suprafețe non rezistente la substanțe alcaline. Dacă 

aveți dubii, vă rugăm să vă contactați un 

consultant. 

 

A se păstra în recipientul original bine închis. A se 

păstra departe de alimente, băuturi și hrană pentru 

animale. A se păstra protejat de acizi.  
Depozitare: -20 - 35 °C 

Valabilitate:                  36 luni.    
Produsul îndeplinește cerințele legale generale in 

domeniul alimentar privind utilizarea produselor chimice 

de curățare utilizate de companiile producătoare de 

alimente. Aceasta înseamnă că produsul în condiții de 

utilizare și dozare normale sau în circumstanțe previzibile 

nu transferă niciun component în produsele alimentare 

într-un grad care poate pune în pericol sănătatea umană. 
 
Vă rugăm să consultați fișa cu date de 

siguranță atașată pentru informații despre 

manipulare și eliminare. Numai pentru 

utilizatorii profesioniști. 

 

Nu au fost identficate proprietăți 

perturbatoare a activitătii endocrine. 

 

A nu se goli în canalele de scurgere; aruncați 

acest material și recipientul acestuia la un 

punct de colectare a deșeurilor periculoase 

sau speciale. Eliminați deșeurile și 

reziduurile în conformitate cu cerințele 

autorității locale. Ambalajul nu trebuie 

reciclat. 

  

 
 
INSTRUCTIUNI SI DOZARI  
CIP: 
Dozaj: 0,5-5% 
Temperatura: 40-85ºC 
Timp de contact: 5 - 60 min. 
 
Spalare lăzi (navete):  
Dosage: 0,5-1% 
Temperatura: 40-85ºC 
Timp de contact: 5 - 10 sec 
 
Mașini de umplere: Vă rugăm să consultați 
furnizorul pentru recomandări pentru dozare, 
timp de contact și 
temperatura. 

 
DATE PRODUS  
Culoare  Culoare tutun 

   

Stare de agregare  Fluid. 
Miros  Ușor înțepător. 

   

Densitate  ~ 1,30 kg/l 

pH   

Concentrat  > 13,0 

In solutie apoasa 5% > 13,0 

In solutie apoasa 0,5% ~12,5 
 
TITRARE  
Scoateți 10 ml soluție pentru utilizare. 

Adăugați 3-4 picături de fenolftaleină. Se 

titrează cu 0,1 N HCI până când este 

incolor.  

Concentration = Used ml HCl x factor  
Factor (w/w %): 0,18  
(v/v %): 0,14
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