neodisher® N
Folyékony, savas kémhatású gépi mosogatószer tisztításra és semlegesítésre,
speciális mosogatógépekhez
OKBI/563/2000.
_________________________________________________________________________
Fő alkalmazási terület:

Lúgos kémhatású mosogatószerek maradványainak
semlegesítésére és / vagy savas gépi előtisztításra az alábbiakhoz:
* sebészeti műszerek, anaesthesiológiai eszközök, konténerek,
műtőscipők, cumisüvegek, valamint más egészségügyi és
orvostechnikai berendezésekhez;
* laboratóriumi üvegekhez egészségügyi valamint ipari
laboratóriumokban;
* állatketrecek és szállítókocsik tisztítására (savas mosás).

Tulajdonságok:

A neodisher N alkalmas lúgos tisztítószer-maradványok
semlegesítésére, valamint mész, húgykő és más, savban oldódó
szennyeződések és lerakódások eltávolítására. Nem tartalmaz
tenzideket, könnyen leöblíthető, kémiai-termikus eljárásokban
használva baktericid hatású.
Mindenfajta üveg, kerámia, nemesacél, valamint saválló
műanyagok és gumik tisztítására alkalmas, ezeket az anyagokat
nem támadja meg. A színesfémeket, krómozott és nikkel
bevonatú fémeket, valamint az eloxált alumíniumot a
neodisher N oldatai megtámadják!
A savas oldatok elvezetésére saválló lefolyókat kell kiépíteni a
mosogatógépekhez. Eternit és öntöttvas csövek e célra nem
alkalmasak, ezért ilyen esetekben a savas kémhatású oldatot
semlegesíteni kell, mielőtt a gépből kiengednék.

Adagolás:

Speciális mosogatógépekben (azok adagolórendszerén keresztül):
Lúgok semlegesítésére: 1 - 2 ml/, a lúgos mosási folyamat utáni
első öblítővízhez adagolva
Savas előmosáshoz/ mosogatáshoz: 2 - 4 ml/l, 40 - 60 °C-on.
A neodisher N oldatait alaposan öblítsük le.
Figyelem: A termék alkalmazását megelőzően meg kell győződni
a mosogató berendezés és a lefolyók savállóságáról!

Műszaki adatok:

Fajsúly (20 °C): 1,5 g/cm3
pH-érték (20 °C-os deszt. vízben) 1 - 15 ml/l: 2,2 - 1,4
Viszkozitás (koncentrátum, 20 °C): < 10 mPas
Titrálási faktor: 0,16 (neodisher titrálási módszer szerint)

Összetétel:

EG-ajánlásnak megfelelő hatóanyagok:
15 - 30 % szervetlen foszfor (foszforsav)
Egyéb komponensek: szerves savak

CE-jelzés:

CE-jelzés:
A termék megfelel a Németországban hatályos
gyógyászati eszközökről szóló törvnénynek és a 93/42/EWG
ajánlásnak.

Biológiai lebonthatóság: A termék megfelel az 1987.03.19-i keltezésű német mosó- és
tisztítószerekről szóló törvénynek valamint az 1977.01.30-án
módosított, 1987.03.19-i, tenzidek lebonthatóságát szabályozó
rendelet előírásainak (90%-ot meghaladó lebonthatóság biológiai
úton).
Fiziológia:

A termék nem tartalmaz peszticideket és klórozott
szénhidrogéneket. Rendeltetésszerű használat mellett megfelel a
német élelmiszertörvénynek (LMBG).

Tárolás:

-15 °C-on fagyérzékeny. 4 évig eltartható.

Veszélyek és
balesetvédelmi ajánlások: Besorolása az EU veszélyes hatóanyagokról szóló rendelete
értelmében:
veszélyességi fok C: maró hatású
foszforsav tartalom: > 25 %
Veszélyforrások:
R 34 -

Égési sérülést okoz.

Balesetvédelmi előírások:
S 2
S 26

Gyermekektől elzárt helyen tárolandó.
Ha szembe kerül, azonnal öblítse ki bő vízzel és
forduljon orvoshoz.
S 27
A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni.
S 28
Ha bőrrel érintkezik, azonnal öblítse le bő vízzel.
S37/39 Védőkesztyű, védőszemüveg / arcvédő használata
kötelező.
S 45
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjon orvost
(az
orvosnak mutassa meg a csomagoláson látható címkét).

