PRODUKTO APRAŠYMAS
NATRIO HIPOCHLORITAS

NATRIO HIPOCHLORITAS
Paskirtis:

Balina ir išima dėmes iš baltų medvilninių ir lininių audinių.

Tinka naudoti skalbyklose ir buityje.

Plauna emaliuotus, porcelianinius, fajansinius indus, keramines plyteles, vonias,
unitazus, šiukšlių kibirus, plastikinį paviršių.

Tinka naudoti maisto pramonės, visuomeninio maitinimo, ugdymo, sveikatos
priežiūros įstaigose, komunaliniuose objektuose ir buityje nurodytiems paviršiams plauti.

Sudėtis:
Pateikta saugos duomenų lape

Naudojimas:
Naudojimo sritis
Medvilniniams ir
lininiams audiniams
balinti ir dėmėms valyti
Indams plauti
Sienoms, grindims,
stalams, talpoms,
įrenginiams plauti
Šiukšlių kibirams,
vonioms, plytelėms,
unitazams, plastikui plauti

Koncentracija,
%
0,6

1
1

10

Laikyti tirpale
Temperatūra, 0C
Laikas, min
40–50
20

20
60
40-50
60
20
30-40
Paviršių nuplauti tirpalu
20
15–20

Naudoti tik šviežiai pagamintus tirpalus. Nenaudoti dažytiems paviršiams plauti. Nuplovus
paviršių, po 15 min. nuplauti vandeniu.
Audinius balinti po skalbimo, po to skalauti vandeniu.
Praėjus naudojimo laikui, skysčio naudoti 2 kartus daugiau.
Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).
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Fizikinės–cheminės savybės:
Išvaizda ir spalva: gelsvai žalsvos spalvos skystis. Leidžiamas nedidelis kiekis nuosėdų.
pH: 14,0
Tankis, g/cm³: 1,20–1,25
Aktyvaus chloro kiekis, %: ne mažiau kaip 12,0

Darbų saugos nurodymai:
Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones:

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ
arba kreiptis į gydytoją
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiukšle.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Laikyti užrakintą
Tuščią talpyklą išmesti į šiukšlių dėžę
Nemaišyti su rūgštimis
Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

Fasavimas ir laikymas:
Fasuojama į polietileninius bakelius po 25 l. Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo
maisto produktų, rūgščių ir organinių tirpiklių. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5–30
°C. Tinkamumo naudoti laikas – 6 mėnesių nuo pagaminimo datos.

