ODMAŠŤOVÁNÍ - zásadité

TRIX AKTIVNÍ PĚNA F2

číslo verze: 4.1

datum revize: 29.01.2021

Tento technický list je pouze doporučení a platí jen jako nezávazný pokyn. Aplikace uskutečněné mimo naše kontrolní
možnosti jsou proto výhradně ve Vaší odpovědnosti.

POPIS VÝROBKU:
TRIX AKTIVNÍ PĚNA F2 je speciální směs biologicky odbouratelných detergentů uřčená k velmi silnému čištění za
pomocí vznikající aktivní pěny. Používá se k čištění silně mastnoty, tuků a usazenin. Směs obsahuje hydroxidy.

POUŽITÍ:
TRIX AKTIVNÍ PĚNA F2 se používá při tlakovém nebo strojním mytí, či optimálně zvolené technologii očišťování je
možné ředění až několika násobně zvýšit. Na účinnost čištění má vliv především doba působení přípravku, cirkulace
kapaliny, tlak a teplota vody (20°-70 °C), mechanický účinek, kartáče nebo strojního mytí. Přípravek se nanáší postřikem, nátěrem nebo ponorem. Nechá se působit 1-60 minut dle síly znečištění a důkladně se opláchne vodou. Ředit lze
od 1:100 do 1:2 dle znečištění.

TECHNICKÁ DATA:
skupenství
pH (20 °C)
hořlavost
barva
UFI

NEBEZPEČÍ
kapalné
13-14
nehořlavé
bezbarvá
2YD0-70RE-2005-Q990

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty nebezpečnosti: H314-Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné
zacházení: P260-Nevdechujte prach/mlhu. P280-Používejte ochranné brýle. P301+P330+P331-PŘI POŽITÍ:
Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353-PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré
kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338-PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310-Okamžitě volejte lékaře. P501-Odstraňte obsah/obal předáním
oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

LIKVIDACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ:
Nebezpečný odpad likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a dle pokynu k odstraňování uvedeného
v bezpečnostním listu.
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených při teplotě
+5 °C - +25 °C.
25 l, 40 l kanystr, 200 l sud, jiné balení nebo obaly výměnou na domluvě. Objednací číslo: 151.
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