PEROXIDOS oldat (30-35%)
textilmosáshoz
Felhasználási terület-felhasználási módok: Foglalkozásszerű felhasználók részére készül.
Felhasználható minden olyan területen, ahol a mosási technológiában fehérítő hatás szükséges. Az
adalék használatát elsősorban fehér textíliák foltjainak eltávolításához, fehérítésre, pamutból készült
textíliák mosásához ajánljuk. Nem használható selyem, nejlon és gyapjú anyagok mosásához. Az
adalék felhasználható aktív klórt és más fehérítőszert nem tartalmazó mosószerek alkalmazásánál a
főmosás során, illetve egyéb esetekben az első öblítővízhez adagolva.
Javasolt alkalmazási paraméterek: 3-5 ml/kg ruha, 35-80°C, optimális fehérítő hatás 60-80°C

GHS piktogram:
Figyelmeztetés
Tűzveszélyesség:

Veszély
nem tűzveszélyes

Biztonsági tanácsok: A szert csak rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, és be kell tartani
a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi és munkahigiénés
utasításokat.
H302 + H332 Lenyelve és belélegezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
P261 Kerülje a por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzését.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem… használata kötelező.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, szellőzőnyílással ellátott tartályban, jól szellőző, száraz hűvös
helyen, élelmiszerektől, italoktól, takarmánytól elkülönítve kell tárolni betartva a vegyi anyagok
tárolására vonatkozó általános munkavédelmi utasításokat. Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró
felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P403+ P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény
szorosan lezárva tartandó. Optimális tárolási hőmérséklet: 10-30 oC
Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett, kezelt és kibocsátott szennyvíz
minőségének meg kell felelni az érvényes rendeletekben és előírásokban megadott értékeknek. A 20
liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501
tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak
megfelelően.
Minőség megőrzési idő: előírt tárolási körülmények betartása esetén a gyártástól számított 12 hónap.
Kiszerelés egységei: 5 literes kanna
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