
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Profesionaliai pašalina pieno baltymus ir kalkines apnašas. 
Veiksminga prieš įsisenėjusius nešvarumus. Neputojanti, 
neagresyvi įrangai. CircoTop SFM pateisins aukščiausius 
lūkesčius ir pašalins net atspariausias mineralines 
apnašas. Sukurta efektyviam plovimui bet kokio tipo 
vandeniu. 

 
 

 
 
1. Produkto charakteristikos ir privalumai 
Puikios plovimo savybės 
Optimalus visų standartinių melžimo ir pieno šaldymo įrengimų plovimas  
 
Stipri rūgštinė formulė 
Profesionaliai pašalina pieno baltymus ir kalkių nuosėdas, apsaugo nuo pakartotinio šių 
medžiagų atsidėjimo sistemoje.  Toks plovimas užtikrina tinkamą pieno matavimo įrangos 
veikimą. 
 
Efektyvus 
CircoTop SFM ištirpdo mineralines apnašas ir apsaugo nuo naujų apnašų. Organinės 
medžiagos patikimai pašalinamos. 
 
Optimalus silikonui. 
Dėl efektyvaus ir patikimo pieno riebalų pašalinimo CircoTop SFM yra geriausias 
pasirinkimas silikoninių pieno transportavimo paviršių plovimui. Palaiko ilgą silikoninių 
melžimo įrangos dalių tarnavimo laiką. 
 
Putojimo mažinimas ir švelnus veikimas. 
Teisingai naudojant, pieno transportavimo paviršiai, pagaminti iš nerūdijančio plieno, stiklo, 
gumos ir silikono, nuplaunami be ardančio poveikio jiems. 
 
2. Naudojimas 
 

0.4% Vol. (40ml / 10l) 
 

40-60°C 
 

10-20 min. 
 
 
 

Po pirminio plovimo drungnu vandeniu, 
plaukite su CircoTop SFM. Skalavimui 
naudokite geriamą vandenį. 
Kasdieniniam plovimui naudokite 
pakaitomis su šarminiu plovikliu: 
 
Šarminis plovimas CircoTop AFM  
 
Rūgštinis plovimas CircoTop SFM 
 

 

Produkto informacija 

CircoTop SFM  
 

Rūgštinė, skysta melžimo įrangos plovimo medžiaga 

 



 

 

 

 

 

 

3. Produkto informacija 
Sudėtis: Fosforo rūgštis, Azoto rūgštis. 
Tankis: 1.22 – 1.28 g/cm3 prie 20°C 
pH: <1 prie 20°C 

 
4.  Specialieji nurodymai 

Vadovaukitės rizikos ir saugos informacija, pateikiama atskirame saugos duomenų lape. 
 
5. Dozavimo rekomendacija 

Dozavimas nuo 
vandens kiekio 

Vandens kietumas, dH 
Maksimalus 

buferingumas 

% 10° 15° 20° 25° 30° ppm 

0,40         0,50% 500 

  

 Produktas rekomenduojamas 

  
 

 

Produkto naudojimas galimas, dozavimas turi būti padidintas iki parodyto skaičiaus. 
Būtina žinoti bakterijų skaičių! 

 

 Produkto naudojimas nerekomenduojamas! Produktą būtina pakeisti efektyvesniu  

 
6. Laikymas 
Laikykite vėsioje, bet teigiamos temperatūros aplinkoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės 
spindulių patekimo. Nemaišykite su šarminėmis chloro turinčiomis valymo priemonėmis 
(išsiskirs toksiškos chloro dujos)! 
 
Galiojimo laikas: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. 
 

Užsakymo informacija 
Katalogo numeris Produktas Kiekis 

7724-3031-200 CircoTop SFM 12kg 

7724-3032-500 CircoTop SFM 24kg 

7724-3033-500 CircoTop SFM 35kg 

7724-3035-400 CircoTop SFM 240kg 

7724-3036-200 CircoTop SFM 1200kg 

 

Oficialus atstovas Lietuvoje: 
 

UAB BIRŽŲ ŽEMTIEKIMAS 
Tiekimo g. 4, Biržai, LT-41128, 
Tel. (+370 450) 31383, faks. (+370 450) 31484, 
El. p.: info@zemtiekimas.lt,: www.zemtiekimas.lt 
Parduotuvė internete: www.ezemtiekimas.lt 

 
GEA Farm technologies 

tadas.jaramicius@gea.com 

www.gea-farmtechnologies.com 
Tel. +370 656 77 367 


