INNO-DEOSEPT
kellemetlen szag kialakulását gátló készítmény
Felhasználási terület és mód: Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Felhasználható minden olyan helyen, ahol a
szerves anyagokat tartalmazó oldatban a szerves anyagok bomlása következtében kellemetlen szagú gázok
képződhetnek (pld. iszapok, zagyok, ipari szennyvizek, stb.). A szer alkalmazásával a kellemetlen szagképződés
gátolható. Felhasználási területe elsősorban az olyan létesítmények, ahol szerves anyag tartalmú szennyvizet, illetve
hulladékokat tárolnak. Ilyen helyek elsősorban az élelmezési ipar (söripar, konzervipar, stb.), fehérjéket feldolgozó
ipar és állattenyésztési létesítmények területén találhatók. A felhasználhatósága azonban szinte minden iparágra
kiterjed.
A rendkívül hatásos koncentrátumból 3-5 ml-t kell a szennyvízbe vagy az iszapba adagolni 1 m3-enként, és a
kezelendő anyaggal elkeverni. A megfelelő hatás eléréséhez szükséges mennyiség és gyakoriság csak az adott
körülmények között állapítható meg tapasztalati úton. Mivel a szer nem párolog, pótolni csak vízcsere esetén kell.
Abban az esetben, ha a szert először alkalmazzák, célszerű egy un. sokk terápia alkalmazása. Ekkor a szerből 10-30
ml-t kell 1 m3 kezelendő anyaghoz keverni, és a hagyományos koncentrációra 1 hét elteltével visszatérni.
A kezelés után a szennyvíz vagy iszap tárolási ideje legalább három hónap.
Javasolt alkalmazási koncentráció: 3-5 ml/m3 ill. tapasztalati úton megh.
Adagolási gyakoriság:
tapasztalati úton meghatározva

EU veszélyjel
Figyelmeztetés :
Veszély
Tűzveszélyesség: 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.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
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].
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz
P304 + 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: A készítménnyel kezelt szennyvíz kibocsátása csak a kibocsátásra előírt határértékre történő
beállítás után lehetséges. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P501 A tartalom/edény
elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően.
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös de fagymentes helyen. A tárolás során be kell tartani a vegyi
anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. P405 Elzárva tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30 oC
Minőség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 36 hónap.
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna
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