
ASiRAL DuoSept Emol 
In situ előállítható fertőtlenítőszer prekurzora 
 

 
 
 
 
 
Alkalmazási terület: 
 
A kétkomponensű ASiRAL DuoSept rendszer kénsav alapú savas alkotóeleme 

klórdioxidol oldat előállításához (3000 ppm). Hűtőkörök hűtővíz rendszerek 

tisztítására, fertőtlenítésére. 

  

Felhasználás: 
 
Az ASiRAL DuoSept Emol teljes mennyiségét (0,7 kg) öntsük bele az Asiral DuoSept 

Ema kannába (19 kg) és rázással keverjük össze a két komponenst, majd várjunk a 

felhasználásig 2 órát. A keletkező klórdioxidos oldat széles körben alkalmazható 

fertőtlenítő terméket eredményez. Mivel a ASIRAL DuoSept Ems kénsav alapú, 

használható hűtőrendszerek vízkezelésére is. 

 
 
Adagolás: 
 
Hűtővíz és egyéb vízrendszerekben aktív hatóanyagra számítva max. 0,4 ppm 

szabad ClO2 tartalom figyelembevételével, fertőtlenítésre 1-10 ppm 

koncentrációban. 
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Anyagösszeférhetőség: 

A termék önállóan nem felhasználható, így nem károsítja a szerkezeti elemeket. 

 
Technikai adatok: 

Megjelenés: színtelen folyadék 
Sűrűség: 1,65 g/cm3 (20 °C) 
pH (1%) kb. 1 

 
Összetevők: kénsav 

 
Figyelmeztető mondatok: 

H290  Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 

 
Kiegészítő veszélyességi információ: 

A keverék 75 %-ban ismeretlen akut toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (dermális toxicitás). 
A keverék 75 %-ban ismeretlen akut toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (inhalációs toxicitás). 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P260 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő 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 le kell 
venni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. 
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. 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
 
 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 

OKBI: B-18050780 
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