Penta EcoBright
Nagyhatékonyságú lúgos tisztító- és
gépi mosogatószer

Alkalmazási terület:

Előnyei:

A Penta EcoBright klórmentes, kiváló tisztítóhatású, gépi
mosogatásra használható termék. Palackok, csővezetékek,

 Vízkeménység-

tartályok, centrifugák, hőcserélők és szárítók automatikus
tisztítására alkalmazható. Optimális arányban tartalmazza
a

hatékony

és

gazdaságos

tisztításhoz

szükséges

összetevőket, melyek javítják a lúg tisztítóhatását és
megakadályozzák a lerakódások kialakulását.

stabilizáló
 Magas
hőmérsékleten
sem habzik

Felhasználás:

 Könnyen

öblíthető

Koncentráció:
mosogatógépben: 1 – 3 g/l
élelmiszeriparban: 0,5 – 2,0%
Hőmérséklet:

60 – 85 ºC

Különleges utasítások:
Tisztítás után a visszamaradó anyagot csapvízzel alaposan le
kell öblíteni.

Penta EcoBright
Nagyhatékonyságú lúgos tisztító- és
gépi mosogatószer
Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a szerkezeti anyagokat nem
károsítja. Az acél és a rozsdamentes acél az oldatnak ellenáll, alumínium és színesfém
felületeken nem használható.
Technikai adatok:
Megjelenés:
Szag:
Sűrűség:
pH (1%):

színtelen folyadék
tenzidre jellemző
1,29 g/cm3 (20 C-nál)
12,3 (10 g/l; 20 °C-nál)

Összetevők: Nátrium hidroxid, Etidronsav, EDTA Na-só
Figyelmeztető mondatok:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P406 Saválló/saválló bélésű korrózióálló edényben tárolandó.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal
le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek,
valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.
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