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Alkalmazási terület: 

Az ASiRAL 312 adalékanyag palackmosó oldatokhoz, 
bármely vízkeménység mellett alkalmazható. 
Használatával a lúgoldat tisztítóhatása jelentősen 
növelhető. 
Adalékai segítségével megakadályozza a zavaró 

habképződést. 

Elősegíti az alumínium és az erősen rögzített címkék 

eltávolítását. 

 
 
Felhasználás: 
 
Koncentráció: 0,2 – 0,4 % (1,0 – 3,0% NaOH oldathoz) 

Hőmérséklet: 90 C-ig 

 

Koncentráció meghatározása: 

A lúgok hatóanyagtartalmának meghatározása egyedi 

módon történik az üzemi sajátosságoknak megfelelően. 

 
Adagolás: 

Kézzel vagy kézi pumpával. 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 

 Habzásgátlót 

tartalmaz 

 

 Minden 

vízkeménység-

hez 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az alkalmazott 
szerkezeti anyagokat nem károsítja. 

Technikai adatok: 
Megjelenés: barna folyadék 
Szag: jellegzetes 
Sűrűség: ~1,1 g/cm3 
pH (1%): 2-3 (10 g/l; 20°C-nál) 

Összetevők: Aminotrisz-metilénfoszfonsav 6-10%, Alkoholok, C12-15 elágazó és lineáris, 
etoxilált, propoxilált  6-10% 

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. 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Kiegészítő veszélyességi információ: 
A keverék 20 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (dermális toxicitás). 
A keverék 25 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 BÕRRE KERÜL: Lemosás bõ szappanos vízzel. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P362+364    A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

OKBI: B-16060071 
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