superneu ® - R
ekologický prostředek pro degradaci ropy a ropných produktů

VLASTNOSTI
superneu® - R je netoxický, biologicky snadno odbouratelný prostředek, který nezatěžuje životní prostředí. Je vhodný jako
podpůrný prostředek při biologických postupech dekontaminace vod a zemin znečistěných ropnými deriváty např. naftou, benzínem,
minerálními oleji, vazelínou, řeznými emulzemi apod.
superneu® - R při aplikaci s bakteriemi rozkládajícími organické polutanty urychluje biologické čistění.
superneu® - R je nehořlavý, nevýbušný, nekorozivní a neabrazivní.
superneu® - R urychluje biologické dočistění vody při nízkých vstupních koncentracích kontaminantů.
POUŽITÍ
superneu® - R lze aplikovat téměř na všechny druhy povrchů čistěných materiálů ( případné dotazy konzultovat s výrobcem ).
Záruční doba výrobku je 6 měsíců od data výroby (viz obal výrobku).
DOPORUČENÉ APLIKACE superneu® - R
POUŽITÍ

KONCENTRACE
(%obj.)
0.5 - 2.0

ČAS
(h)
96 - 144

TEPLOTA
(°C)
20

degradace 2.5 % obj. motorové nafty
v suspenzním prostředí

0.5 - 2.0

72 - 96

30

povrchy strojních součástí

1.0 - 2,5

podle stupně
znečistění

20 - 40.

pracovní plochy, podlahy

1.0 - 2.5

podle stupně
znečistění

20 - 40

degradace 2.5 %obj. motorové nafty
v suspenzním prostředí

Výstražný symbol nebezpečnosti:

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
R - věta: R 36/38 Dráždí oči a kůži
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
S – věta: S 2
Uchovávejte mimo dosah dětí
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 39
Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
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
S 62
Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2: telefon
(24 hodin/den) +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02
C&D spol. s r.o.® tel.: +420 602 213 016, +420 602 270 637
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