INNUSZOL-P
Hűtőpor két- vagy többfokozatú hűtőrendszerekhez
propilén-glikol tartalommal

Felhasználás területe és módja:
Foglalkozásszerű felhasználásra készül. Szilárd halmazállapotú, nagyrészt szervetlen sókból álló keverék, amely
vízben feloldva az oldat fagyási hőmérsékletét –300C-ig csökkenti a vízben feloldott mennyiségtől függően.
Felhasználható kétkörös hűtőrendszereknél hűtésközvetítő folyadék készítésére. A feloldott hűtőpor
mennyiségének változtatásával az oldat fagyáspontja -50C-tól -300C-ig változtatható. A termék szerves anyag
tartalma alacsony, ezért nem bomlik, a korróziós inhibitor tartalma megakadályozza a korróziót.
A porból ki kell mérni a kívánt hűthetőségi határ eléréséhez szükséges mennyiséget. Az oldatkészítő tartályban
lévő, a készítendő oldat térfogatának kb. háromnegyede mennyiségű vízbe kell a port keverés közben beleönteni.
Oldás közben erős hőfejlődéssel kell számolni, így a frissen készített oldatot lehűlés után kell kiegészíteni a
végtérfogatra és homogenizálni, csak ezután lehet felhasználni. A felhasználó keveréstechnológiai pontatlanságából
adódó hűthetőség határérték eltolódásért, vagy minőségi paraméter romlásért nem tudunk felelősséget vállalni.

EU veszélyjel
Figyelmeztetés :
Tűzveszélyesség:

Figyelem
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: Lenyelés esetén hánytatni tilos, azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni a címkét. A
szer, csak rendeltetésének megfelelő célra használható, és munkavégzés közben be kell tartani a vegyi anyagokkal
történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés szabályokat.
H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H335 Légúti irritációt okozhat
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel
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.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/...
Tárolás:
Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz hűvös, de fagymentes helyen, élelmiszertől és egyéb
vegyszerektől elkülönítve kell tárolni, betartva a vegyi anyagok tárolására és kezelésére vonatkozó általános
munkavédelmi és munkahigiénés utasításokat. A termék nedvszívó, ezért nedves helyen bontott csomagolásban
összecsomósodik, sőt el is folyósodhat. P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Környezetvédelem:
Az elkészített munkaoldat semlegesítés és a helyi határértékre történő beállítása után engedhető közcsatornába.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.
Kiszerelés egységei:
25 kg-s zsák
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