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MOČNO ALKALNO ČISTILO ZA POSTOPKE BRIZGANJA, PREČRPAVANJA 
 

 dobre čistilne lastnosti v primeru organskih nečistoč   

 ne peni  dobra izpirljivost  enostavno doziranje   

 ne vsebuje fosfatov  

 

OPIS  IN LASTNOSTI 

Intracip EL je močno alkalno čistilo. Vsebuje specialne tvorce kompleksov, predvsem aktivne 
čistilne komponente in stabilizatorje. 

 

Agregatno stanje: tekoče 

pH vrednost (1%): 13,3 

Gostota (g/cm3): 1,38 

Prevodnost v demineralizirani vodi: 

 

Raztopina v popolnoma 
demineralizirani vodi (%) 

Prevodnost pri 25 °C 

(mS/cm) 

0,5 7,7 

1,0 15,6 

2,0 31,0 

4,0 68,5 

 

VSEBUJE 

 Organski tvorci kompleksov, 

 natrijev hidroksid 30-40% 

 

NAČIN DELOVANJA 

Intracip EL je močno alkalen proizvod za odstranjevanje in raztapljanje organskih oblog. Maščobe 
in olja učinkovito topi in emulgira. 

Kombinacija tvorcev kompleksov preprečuje obloge tudi pri višjih trdotah vode. 

Intracip EL lahko dodajamo v hladno in toplo vodo. 

 

DELOVANJE  NA POVRŠINE 

Ob upoštevanju navodil za uporabo lahko Intracip EL uporabimo na površinah iz nerjavečega jekla, 
železa in alkalno-odpornih umetnih snovi. Intracip EL tudi v povečani koncentraciji ne povzroča 
sprememb na barvnih kovinah. Intracip EL ni primeren za uporabo na pocinkanih in aluminijevih 
površinah. 
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PENJENJE 

Raztopina Intracip EL se ne peni. 

 

PRIPOROČILO 

Intracip EL je primeren za uporabo predvsem v živilski industriji. Intracip EL je praviloma 
uporaben povsod tam, kjer na napravah ne bi smelo biti organskih zaostankov. 

Intracip EL praviloma doziramo z avtomatsko dozirno napravo. 

Delovne površine je treba po uporabi Intracip EL temeljito splakniti s pitno vodo. 

 

NAVODILA  ZA  UPORABO 

področje uporabe Koncentracija 
(%) 

temperatura 

(C) 

čas delovanja 
(min) 

Posode za vretje, čistilni 
separatorji, krom nikljevi 
jekleni filtri 

 

2,5-4,0 

 

60-80 

 

15-30 

Hladilne plošče, whirlpool 1,5-3,0 60-80 10-30 

Tanki za mleko, cevovodi 1,0 50-80 10-20 

Vrelni tanki in tanki za 
skladiščenje 

1,0-2,0 hladno 15-30 

 

DOLOČANJE  KONCENTRACIJE 

V erlenmajerico odpipetiramo 10 ml raztopine. Dodamo 3 kapljice fenolftalein indikatorja. Iz birete 
titriramo med mešanjem z 0,1 n HCl raztopino do preskoka barve. 

Izračun: poraba kisline v ml  0,12 = Intracip EL v % 

 

OPOZORILA  IN NASVETI 

Glej varnostni list za sredstvo 

 

SKLADIŠČENJE 

Ne skladiščiti pod -12 °C! Občutljivo na mraz! 

 

EKOLOGIJA 

Intracip EL vsebuje biološko razgradljive tvorce kompleksov! 

 


