
F O R CH E M  36 NEPENIVÝ
ALKALICKÝ NEPENIVÝ PRÍPRAVOK S DEZINFEKCIOU

Dátum výroby: 02.04.2020

Spotrebujte do 6 mesiacov od dátumu výroby. NETTO: 25 kg

Výstražné upozornenia (H vety): 
H290 Môže byť korozívna pre kovy. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a 
poškodenie očí. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné 
organizmy. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.
Bezpečnostné  upozornenia (P vety): 
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P273 Zabráňte uvoľneniu do 
životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné 
okuliare/ochranu tváre. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte 
zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte 
/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou a  
sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite 
jej pohodlne dýchať. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte 
ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím 
vyperte.

NebezpečenstvoOpatrenia prvej pomoci: Po náhodnom požití: vypláchnite ústa vodou a 
následne vypite asi 0,5l vody. Zasiahnuté oči treba vyplachovať pod prúdom 
vlažnej vody pri násilne otvorených viečkach; privolať lekára. Pri styku 
s pokožkou: odstráňte kontaminovaný odev a pokožku umyte veľkým 
množstvom vody.

Skladovanie: Uchovávajte v pôvodnom balení, na suchom a dobre 
vetranom mieste, oddelene od kyselín. Chráňte pred mrazom.

Zneškodňovanie: Nakladajte v zmysle triedeného odpadu. Prípravok a obal 
zneškodňujte v súlade ustanovení Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z., v 
platnom znení.  Zákaz opakovaného použitia obalu.

Oblasť použitia: potravinársky priemysel, nápojový priemysel, veterinárna 
hygiena, dezinfekcia stien a podlách v súkromných, verejných a priemyselných 
priestoroch.

Zloženie: CAS 1310-73-2 hydroxid sodný , CAS 7681-52-9 aktívny chlór 
uvoľňovaný z chlórnanu sodného, stabilizátory
Účinné látky: aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného  ≤ 7 g / 100 g
Riedenie: 0,5 - 2%                Biocídny účinok: 15 - 45 min.

Použitie: intenzívne čistenie nádrží, potrubí, technických zariadení, armatúr, 
kontajnerov a lisov. Vhodný aj  na čistenie prepraviek piva a iných nápojov - 
náplň do umývacích liniek na prepravky. Aplikuje sa   vo forme 0,5 - 2%-ných 
vodných roztokov, pri teplote 0-60°C, postrekom, ponorom, alebo cirkuláciou. 
Nie je vhodný pre hliníkové povrchy. 

Len pre profesionálne použitie. Používajte biocídne prípravky bezpečne.    Pred použitím si 
prečítajte údaje na obale a pripojené informácie k výrobku. Karta bezpečnostných údajov je 
na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii. Nemiešajte s inými chemikáliami alebo 
prípravkami. 

Reg. č. CCHLP: bio/2994/D/18/CCHLP
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