ULOTKA INFORMACYJNA

DR ULTRAClean 75
PRODUKT KWASOWY DO MYCIA
MEMBRANOWYCH INSTALACJI FILTRACYJNYCH
 Rozpuszcza osady mineralne, kamień mleczny i wodny, rdzę, ciemne ogniska pleśni
 Nie pieni się, nie niszczy elementów uszczelniających
 Właściwości sekwestrujące dają możliwość zastosowania w wodzie twardej

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny kwasowy przeznaczony do mycia membranowych
instalacji: mikrofiltracyjnych, ultrafiltracyjnych, odwróconej osmozy
i dializy w przemyśle rolno-spożywczym, kondycjonowania wody.
Produkt nadaje się do zastosowania na membranach
wykonanych ze stali chromoniklowej. W przypadku: miedzi,
mosiądzu, aluminium, stali czarnej może prowadzić do korozji.
SPOSÓB UŻYCIA
Produkt rozcieńczyć w wodzie bieżącej i stosować według tabeli:
Zastosowanie

Stężenie

Temperatura

Czas

Obieg

0.3 - 2

40 - 85˚C

20 - 40 min

*Stężenie podane w: I / 100 l wody bieżącej.

Po zastosowaniu przepłukać instalacje wodą bieżącą.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
Gęstość przy 20˚C, g/cm³
pH produktu (w stężeniu 1%)
Zdolność pianotwórcza
Stabilność
Temperatura zamarzania
Magazynowanie

1.37 ± 0.05
1 ± 0.5
Brak
do 140˚C
< -20˚C
5˚C do 35˚C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Skład: kwas azotowy ≥30%, kwas fosforowy 15-30%,
niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%
Hasło ostrzegawcze : NIEBEZPIECZEŃSTWO
EUH071 - Działa żrąco na drogi oddechowe.
H290 - Może powodować korozję metali.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia
oczu.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ
(lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub lekarzem.
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
INFORMACJE DODATKOWE
Produkt do zastosowania profesjonalnego w zakładach
przemysłu rolno-spożywczego.
Należy przestrzegać limitu odczynu pH i temperatury
zgodnych z zaleceniami producenta membran.
OPAKOWANIE
Kanister: 27 kg
Beczka: 270 kg
Paletopojemnik: 1200 kg

kod: 11070020
kod: 11070200
kod: 11071000

Producent: DRACO-BIS, ul. Młodzieżowa 29, 62-510 Konin, Polska, tel. +48 62 767 23 55, fax +48 62 767 23 85,
e-mail: biuro@draco-bis.pl, www.draco-bis.pl

