ANI-PON
fertőtlenítő mosogatópor és általános tisztítószer- baktericid-fungicid
hatékonyan tisztít és fertőtlenít egy fázisban,
kiváló szenny és zsíroldó képesség
hatásosságát a víz keménysége nem befolyásolja
magas aktívanyag tartalom
jó nedvesítő képesség
Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid,
Felhasználási terület: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Aktív klór tartalmú, szilárd, por (terméktípus PT2, PT4), általános tisztítófertőtlenítőszer, amely alkalmas edények, eszközök fertőtlenítő mosogatására (fekete és fehér mosogatáshoz), valamint üveg, csempe,
kerámia és műpadló, ajtó, ablak és minden klórálló mosható felület tisztításához. Alkalmazható a közétkeztetés, élelmiszeripar,
vendéglátóipar, közegészségügy és szolgáltatás területén.
Alkalmazási mód: A kezelendő felületre a javasolt koncentrációjú oldatot kefe/rongy/szivacs segítségével felhordjuk, a tisztítani kívánt
edényeket/eszközöket/beáztatjuk, majd elmossuk.
Javasolt koncentrációk/oldathőmérséletek/behatási idők: Kézi mosogatás: 40°C víz, 10 g/l vegyszer (munkaoldat 1%), behatási idő 5
perc. Felületfertőtlenítés, áztatás, lemosás: min. 20°C víz, 30 g/l vegyszer, (munkaoldat 3%), behatási idő min. 15 perc. A behatási idő letelte
után az edényeket/eszközöket/felületet a vegyszermaradványok eltávolítása érdekében bő vízzel le kell öblíteni, kivéve padozat, az öblítés
hatékonyságát ellenőrizni kell! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen!
Figyelmeztetés: Savas vegyszerrel kombináltan ne használjuk a terméket, mert klór szabadulhat fel! Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel
keverni tilos! Érzékeny bőrűeknek műanyag kesztyű viselését, ill. munka után zsíros kézvédő krém használatát javasoljuk!
A keverék veszélyjelölése:

GHS piktogram:
Figyelmeztetés
Tűzveszélyesség:

Veszély
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A termék magasabb hőmérsékleten történő oldásakor irritatív hatású gőzök keletkeznek, ezért tartózkodni kell annak
belégzésétől. A termék használatakor be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi
utasításokat.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH031
Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P301 + P312
LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz… P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL:
Lemosás bő vízzel/.... P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladékként kell kezelni.
Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15
percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni.
Tárolás: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P232 Nedvességtől védendő. P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen
tartandó. Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, hőhatástól védve, savaktól és élelmiszerektől elkülönítve kell
tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat.
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a szennyeződéstől függő kezelést követően bocsátható ki,
figyelembe véve az általános és helyi előírásokat. A tisztítatlan csomagolóanyag és a szer maradékai veszélyes hulladéknak számítanak, a
tisztított csomagolóeszköz kommunális hulladékként kezelhető. A kiszóródott anyagot mechanikusan össze kell gyűjteni, zárt tartályba
elszállítani. A kiszóródott száraz anyag nem érintkezhet közvetlenül vízzel, szerves anyagokkal, ammóniával, ammónium-sókkal és
karbamiddal.
Minőség megőrzési idő: bontatlan csomagolásban, a tárolási előírások betartása mellett- a gyártástól számított 24 hónap, felbontás után 6
hónap.
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