
ASiRAL Defo E 
Habzásgátló palackmosó berendezésekhez 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Alkalmazási terület: 

Az ASiRAL Defo E egy erős habzásgátló adalékanyag, 
palackmosáshoz, lúgos tisztításhoz. Hatékonyan gátolja a 
habzást. A palackok fényesek, csillogóak lesznek. 
 
 
Felhasználás: 
 
Koncentráció: 0,01 - 0,05 %  

Hőmérséklet: 30°C - 95 °C között 

 

Különleges utasítások: 

Erős habzásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Optimális 
habzásgátló hatás érhető el 40 °C felett. 
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Habzásgátló palackmosó berendezésekhez 
 
 
 
Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az alkalmazott 
szerkezeti anyagokat nem károsítja. 

Technikai adatok: 
Megjelenés: színtelen folyadék 
Szag: jellegzetes 
Sűrűség: ~0,95 g/cm3 
pH (1%): 8,0 (10 g/l; 20°C-nál) 

Összetevők: Butil-diglikol, Alkoholok, C12-15 elágazó és lineáris, etoxilált, 
propoxilált 

Környezetvédelmi előírások: 
A készítményt élővizekbe, talajba juttatni nem szabad. Közvetlenül a csatornahálózatba sem juttatható. 
A készítmény maradékát és csomagolóanyagát a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint 
kell kezelni. 

Figyelmeztető mondat: 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
  H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
A keverék 40 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz 
(dermális toxicitás). 
A keverék 85 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz 
(inhalációs toxicitás). 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – általános: 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés: 
 P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata 

kötelező. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás: 
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/…. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó 
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 
P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat 
előtt ki kell mosni. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás: - 
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: - 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

OKBI engedélyszám: B-16060073 

 

 

PentaClean Care Kft. 
2049 Diósd, Vadrózsa u. 21. 

Tel.: +36 23 545 650  Fax: +36 23 370 094 
Adószám: 25814422-2-13  •  Cégj.sz.: 13-09-184205 

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu  •  www.pentaclean.hu 


