superadit® - 3CLEAN
Kyselý krystalický čistící prostředek
Vlastnosti:

superadit®-3CLEAN je krystalický čistící prostředek určený k čištění povrchů
průmyslových energetických zařízení od usazenin vodního kamene hydratovaných
oxidů železa a částečně karbonátů (žlutohnědá až černá barva).
superadit®-3CLEAN není určen pro povrchy z hliníku a zinku

Dávkování:

pracovní koncentrace roztoku je 0,5 – 15% hm. podle stupně znečištění, což odpovídá
ředění 1:200 až 1:7. V případě překročení této pracovní koncentrace musí být
vzniklé odpadní vody likvidovány v souladu se z. č.185/2001 Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, v platném znění, jako nebezpečný odpad.

Postup:

do odvodněného a vypláchnutého potrubí energetického zařízení, které je
odděleno od jiných částí funkčního systému (např. zásobování pitnou vodou)
dopravte pracovní roztok superadit®-3CLEAN čerpadlem ze zásobní nádrže tak, aby
byla zajištěna dostatečná cirkulace pracovního roztoku (20 l/min. i více).
Doba čištění je závislá zejména na charakteru a množství inkrustu. Rozpouštění
urychlíme vyšší teplotou, která by neměla přesáhnout 50°C nebo vyšší koncentrací.
Po ukončení každé čistící operace je nutný proplach pitnou vodou do neutrální reakce.

Technická data:
Obsahuje:
organická kyselina 97,9 – 99,8%, pomocné látky
Vzhled:
krystalická látka
Sypná měrná hmotnost: 1.397 – 1.438 kg.m-3
pH 1% roztoku v dest.vodě:1,2 – 1,7
Přípravek je nutno chránit před slunečním zářením, stykem se silnými zásadami a oxidačními činidly.
Záruční doba výrobku je 6 měsíců od data výroby (viz obal výrobku).
Další upozornění:

- během čištění může dojít k odkrytí případného porušení materiálu a jeho povrchu
- prostředek je určen pouze pro průmyslové účely a nesmí kontaminovat pitnou vodu
- po použití si umyjte ruce, je-li potřeba, ošetřete je krémem

Výstražný symbol nebezpečnosti:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
R - věta: R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
S2
Uchovávejte mimo dosah dětí
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 28
Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
S 45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení)
S 61
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
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