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ALCA- 
Čistiaci prostriedok so sanitačným 
účinkom pre katexové živice  pH-
STAB 2.0 
 
Kvapalná alkalická formula na čistenie katexových 
živíc; kvôli lepšiemu uvoľňovaciemu účinku je 
aktivovaná fosfonátmi. Po 5 kyslých regeneráciach 
s ACID +  a následnom použití vo víne sa môžu na 
povrchu katexovej živice pH-Stab začať ukladať 
niektoré organické zvyšky; tieto rezíduá by boli 
pomocou kyseliny odstrániteľné len veľmi 
problematicky. Navrstvenie takýchto látok na 
povrchu guľôčok by mohlo spôsobiť zníženie 
schopnosti katiónovej výmeny. 
 
TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Fyzický vzhľad: bezfarebná číra kvapalina pH (1% 
roztok): 12,5 ± 0,5 
Relatívna hustota pri 20 ° C: 1,30 ± 0,5 
 
Vyššie uvedené chemicko-fyzikálne údaje 
predstavujú typické vlastnosti produktu, z ktorých 
sa vychádza analýza vykonaná na výrobku. Tieto 
hodnoty nie sú špecifikáciou. 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Režim prania po 5 použitiach pH-STAB 2.0. 
 
Vo vodnom roztoku v recirkulácii pri použití 
zariadenia Stabymatic. Podrobné informácie v 
návode každého modelu Stabymatic. Pred prvým 
použitím Vás profesionálne zaškolíme.   
 
* Indikácie boli stanovené pre všeobecné 
podmienky používania. Podmienky odlišné od 
normy, napríklad v závislosti od konkrétnej tvrdosti 
vody, spôsobu práce alebo problémov s čistením, 
získate u nás; náš technický servis vám rád poradí a 
bude s vami spolupracovať. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BALENIE 
25kg bandaska. 
1300kg nádrž.   
 

KÓD 3402 3493 

BALENIE C25 BIG1300 
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