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Alkalmazási terület: 
 
Az ASiRAL DuoSept Ems az ASiRAL DuoSept Ema termékkel összeöntve egy oxidatív 

hatású keveréket alkot, amely CIP-tisztításra, illetve hűtőrendszerekben 

használható a legionella baktériumok elpusztítására. Ivóvíz rendeszerekhez is 

használható. 

 
Felhasználás: 
 
A 0,7 kg-os (flakonos kiszerelésű) ASiRAL DuoSept Ems-t adjunk hozzá a 19 kg-os 

kannás kiszerelésű ASiRAL DuoSept Ema-hoz. A kannát gondo-san zárjuk le, 

összerázással keverjük össze a két terméket. 2 óra eltel-tével a két komponens 

reakciója végbemegy és 3000 ppm koncent-rációjú, klór-dioxid tartalmú keverék áll 

rendelkezésünkre - a pontos koncentráció gyorsteszttel megállapítható. A 

képződött koncentrá-tumot kellő mértékű hígítás után 0 és 40°C között 

használhatjuk. 

 
Adagolás: 
 
0,2 ppm és 150 ppm közötti koncentrációtartományban a szennyezés mértékének 

függvényében. 
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Anyagösszeférhetőség: 
 
A hígítatlan termék hatóanyaga magas korróziós potenciállal rendelkezik, a fémeket 
oxidálja/korrodálja. 
 
Technikai adatok: 
 
Megjelenés: világos, sárgás folyadék 
Sűrűség: 1,17 g/cm3 
pH (1%) ~1 
 
Összetevők: 25 - 40% sósav 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H318  Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ: 
 
A keverék 100%-ban ismeretlen akut toxicitású összetevő(ke)t tartalmaz (inhalációs toxicitás). 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P234 Az eredeti edényben tartandó. 
P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő 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. 
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
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