BIANCA-NEUTRAL
semlegesítő, folyékony textilöblítő szer
Felhasználási terület és mód:
Foglalkozásszerű felhasználásra készül. A pH értéket szabályzó folyékony textilöblítő szer a
textilmosási technológia utolsó öblítési fázisában alkalmazható, ezáltal a mosott textíliában
esetlegesen bennmaradó vegyszermaradványok semlegesítődnek, a mosott ruha kellemes tapintású
lesz. Amennyiben valamilyen illatosított öblítőt használnak, akkor a BIANCA-NEUTRAL-t az előtte
lévő öblítési fázisban kell használni. A folyékony textilöblítő szer megfelelő mennyiségét az öblítő
vízzel kell a mosótérbe juttatni, vagy az öblítő vízbe adagolni.
Alkalmazási koncentráció: 2-3 g/kg száraz ruha

GHS piktogram
Figyelmeztetés:
Tűzveszélyesség

Figyelem
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok:
A termék kezelése és a vele folytatott munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal
folytatott tevékenységre vonatkozó általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályokat. A szert
csak rendeltetésének megfelelő célra szabad felhasználni. Lúggal, lúgos keverékekkel ne keverjük, sav
hatására gázokat fejlesztő anyagokkal (cianidok, aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) együtt használni,
azokkal keverni TILOS!
H319 Súlyos szemirritációt okoz. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
A termék véletlen lenyelésekor a sérültet friss levegőre kell vinni, bő vizet kell vele itatni, és a
helyszínre azonnal orvost kell hívni. Hánytatni tilos!
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz
minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek.
A keverék maradékát és a keverékkel szennyezett csomagolóeszközt veszélyes hulladékként kell
kezelni. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként
kezelhető.
Tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, jól szellőző, hűvös, de fagymentes helyen
élelmiszertől, italtól, takarmánytól, sav hatására gázokat fejlesztő anyagoktól (cianidok, aktív klór
tartalmú vegyszerek, stb.) elkülönítve kell tartani betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó
általános előírásokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Optimális tárolás hőmérséklet: 10-30 oC
Minőség megőrzési idő: Előírt tárolási körülmények betartása esetén 36 hónap.
Kiszerelés egységei: 20 literes kanna
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