ASiRAL DS Pure alkalisch
Oxidatív komponens klór-dioxid in situ előállításához

Alkalmazási terület:
Az ASiRAL DS Pure alkalisch az ASiRAL DS Pure sauer termékkel együttesen
klórdioxid-generátorba adagolva egy oxidatív hatású keveréket alkot (ClO2), amely
CIP-tisztításra, hűtőrendszerekben a legionella baktériumok elpusztítására, illetve
ivóvizek fertőtlenítésére, uszodák, fürdő- és egyéb vizek - és az ilyenekkel
érintkező felületek fertőtlenítésére használható.
Felhasználás:
Adagolja a klórdioxid-generátor segítségével párhuzamosan az ASiRAL DS Pure
alkalisch és ASiRAL DS Pure sauer termékeket a berendezésbe, ahol szabályozott
körülmények között a két termék reakciója végbemegy. A folyamat végén egy nem
habzó, szobahőmérsékleten felhasználható, 800 ppm koncentrációjú klór-dioxid
oldat nyerhető a berendezés tartályából.
A koncentráció ellenőrzése:
A képződő klór-dioxid koncentrációját aktívklór meghatározására alkalmas tesztcsík
segítségével lehet megmérni.
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Anyagösszeférhetőség:
A hígítatlan termék a fémeket korrodálja. A munkaoldatként használt hígított termék a
rozsdamentes acélból készült felületeket nem korrodálja.
Technikai adatok:
Megjelenés:
Sűrűség:
pH (1%)

színtelen folyadék
1,1 g/cm3
12,5

Összetevők: 15% Nátrium-klorit
Figyelmeztető mondatok:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH032 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
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.
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