PALMFOAM
Alkalický dezinfekční a čisticí prostředek s aktivním chlórem pro čištění a dezinfekci ploch v potravinářství
a zemědělství. Roztok účinných látek ve vodě. Odstraňuje organické nečistoty a dezinfikuje.
Účinná látka: chlornan sodný, 50 g/kg (5 % hm.).
Obsahuje:

hydroxid sodný, chlornan sodný.

Pouze k profesionálnímu použití.
Před použitím čtěte přiložené pokyny - bezpečnostní list, etiketu.
Návod k použití:
Dávkování (ředění) pro desinfekci:
Teplota pro aplikaci:
Doba působení:

3 - 10 l prostředku na 100 l vody dle stupně znečištění
za studena, 20 - 50 ºC, při silném znečištění použijte vyšší teploty
15-20 minut

Způsob aplikace: Pracovní roztok nanášíme na znečištěné plochy ve formě tenké vrstvy pěny. Aplikujeme nízkotlakým či vysokotlakým zpěňovacím zařízením. Je možné naředit produkt v nádobě a čistit ručně.
Používejte pouze podle doporučení odborných poradců firmy PALMAX s.r.o.
Výrobek nepoužívejte společně s kyselými prostředky.

Nebezpečí.
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže poškození očí.
H 400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H 411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
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. Při vzniku aerosolu použijte ochrannou masku s filtrem
proti prachu a aerosolům, např. typ P2, P3 nebo kombinovaný filtr typu B-P2. Při riziku uvolnění chloru
používejte ochrannou masku s filtrem proti chloru a aerosolům, např. typ B-P3.
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.
P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224
915 402, 224 919 293) nebo lékaře.
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 přípravku 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. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte
společně s kyselinami, amoniakem, organickými látkami. 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: 6 měsíců od data výroby.
Datum výroby (číslo šarže):
Hmotnost obsahu (nebo objem):
Grafické značky: označení materiálu obalu.
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