BIO-FORTEXT
mosóhatást erősítő paszta
Alkalmazási koncentráció: 10-50g paszta 10 kg ruhára számolva
(1 evőkanálnyi paszta kb. 50g)
Felhasználási terület és mód: A mosóhatás erősítő pasztát erősen szennyezett, zsíros textíliák
mosásához javasoljuk adalékként. A keveréket kenjük filmszerűen közvetlenül az erősen szennyezett
felületre, lehetőség szerint 35-45°C-os vízben áztassuk 30-60 percet, utána végezzük el a mosást az
előírt mosási technológia szerint. Amennyiben nincs lehetőség áztatásra, nedvesítsük be a textíliát,
vigyük fel a keveréket az előzőekben leírtak szerint és rövid pihentetés után végezzük el a mosást. A
keverék adagolható közvetlenül az előmosó oldathoz is. Színes textíliákkal előzőleg színtartóssági
próbát célszerű végezni. Gyapjúhoz és selyemhez nem használható.

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:
Tűzveszélyesség:

Veszély
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A szer, csak rendeltetésének megfelelő célra és módon használható, a
munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános
munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat.
H302 Lenyelve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos
szemkárosodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/
arcvédő/ hallásvédelem/… használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki
kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes
szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305 + P351 + P338 SZEMBE
KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Környezetvédelem: Megfelelő műszaki megoldással el kell kerülni a tömény keverék környezetbe
kerülését. Az elhasznált mosóoldat a szennyeződésektől függő kezelés és a helyi előírásoknak
megfelelő határértékre történő beállítás után engedhető közcsatornába. P501 A tartalom/edény
elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszerektől,
takarmánytól és egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi termékek tárolására
vonatkozó általános előírásokat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P405 Elzárva tárolandó.
Optimális tárolás hőmérséklet: 20-30 oC
Minőség megőrzési idő: Az előírt tárolási körülmények betartása mellett, minőségét a gyártástól
számított 12 hónapig megőrzi.
Kiszerelés egységei: 5 literes vödör
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