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Alkalmazási terület: 

Az ASiRAL WS 25 -t palackmosó berendezések meleg 

vizes zónáiban alkalmazzák. 

A termék adagolásával hatásosan csökkenthető a pH 

és megelőzhető a vízkőlerakódás. 

 
 
 
Felhasználás: 
 
Koncentráció: 50-500 ppm vízkeménységtől függően 

 

Alkalmazás: 

 

A pH beállításához automatikus adagolás ajánlott. 

Az adagolandó mennyiség a körülményektől függ.  

 

 

 

 

 

Előnyei: 

 

 

 Vízkeménység –

stabilizálóval 

 

 Gazdaságos, 

mivel nagy 

töménységű 

 

 

 

 



ASiRAL WS 25 
Öblítő adalék palackmosó 
berendezésekhez 
 
Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az alkalmazott 
szerkezeti anyagokat nem károsítja. 

Technikai adatok: 
Megjelenés: folyadék 
Sűrűség: ~1,46 g/cm3 
pH (1%): 1,0 (10 g/l; 20°C-nál) 

Összetevők:   kénsav 75 %-os - 50-80% 

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

Kiegészítő veszélyességi információ: 
A keverék 100 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (dermális toxicitás). 
A keverék 95 százalékban ismeretlen toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (inhalációs toxicitás). 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P260 A köd, gőzök, permet belélegzése tilos. 
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 azonnal 
le kell vetni. 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 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. 
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.  
 
OKBI azonosító:  B-16060189 
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