DEPROS FILTERCLEAN
Alkalický prostředek se sekvestračními látkami na čištění nerezových mléčných filtrů v zemědělství a potravinářství. Kapalný koncentrát.
Pouze k profesionálnímu použití.
Před použitím čtěte přiložené pokyny - bezpečnostní list, etiketu.
Návod k použití:
Koncentrát prostředku DEPROS FILTERCLEAN zřeďte studenou vodou v poměru 1:1 - 1 : 2 (dle znečištění).
Ihned po dojení vyjměte filtrační vložku z filtru, opláchněte ji pečlivě pod tekoucí vodou a ponořte do připraveného roztoku tak, aby žádná část filtru nevystupovala z roztoku. Filtrační vložku ponechte po celou dobu mezi
dojením v roztoku. Před dalším dojením filtrační vložku opatrně vyjměte z roztoku, opláchněte pod tekoucí
studenou vodou a sestavte filtr. Při používání velmi tvrdé vody vložte filtrační vložku na 10 minut do vodného
roztoku prostředku DEPROS K o koncentraci 3 % v intervalu, který vám stanoví odborní poradci firmy PALMAX s.r.o.
Odborní poradci firmy PALMAX s.r.o. stanoví pro vaše podmínky optimální způsob použití prostředku DEPROS FILTERCLEAN, dávkování a interval výměnu pracovního roztoku.
Používejte pouze podle doporučení odborných poradců firmy PALMAX s.r.o.
Pozor! Pracovní roztok připravený ředěním prostředku v poměru 1 : 2 je žíravý!
Složení: méně než 5 % neiontový tenzid, hydroxid sodný, ethylendiamintetraacetát tetrasodný.
Obsahuje: hydroxid sodný.

Nebezpečí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
Používejte vždy ochranné pracovní pomůcky. Ochranné rukavice: pryž, butylkaučuk, PVC. Pro ochranu dýchacích cest zajistěte dobré větrání pracoviště.
Pokyny pro první pomoc:
P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte tento obal, označení
nebo bezpečnostní list. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Pokud postižený nedýchá, zahajte
dýchání z úst do úst.
Pokyny pro bezpečné odstraňování výrobku a obalu:
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Upotřebené pracovní roztoky vypouštějte po velkém naředění pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. Zamezte úniku prostředku do podzemních nebo povrchových vod a kanalizace.
Skladování:
P405 Skladujte uzamčené.
Výrobek skladujte v těsně uzavřených originálních obalech v suchých dobře větraných místnostech při teplotách 5 - 25 °C. Podlaha skladu musí být odolná vůči alkáliím. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte společně s kyselinami. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Výrobce: PALMAX s.r.o., Korytná 33, PSČ 687 52
Tel.: +420 602 229 632
+420 724 080 172
palmax.info@seznam.cz
www.palmax.info
Skladovatelnost: 24 měsíců od data výroby.
Datum výroby (číslo šarže):
Objem: 10 kg
Grafické značky: označení materiálu obalu.
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