
ORO CLEAN plus
ПРОДУКТ: ORO CLEAN plus

Високо ефективен почистващ концентрат за всички аспирационни 
уредби, плювалници. Непенлив.  

УПОТРЕБА: Използвайте 2% разтвор. В края на всеки работен ден прекарайте по 1
литър от 2% разтвор през аспирационната уредба и  изсипете един
литър в  плювалника.  Оставете  да  подейства.  Препоръчително е
аспирационната  уредба  да  се  изплаква  обилно  с  вода  преди
дезинфекцията и след хирургически манипулации. Благодарение
на специалните си съставки разтваря кръв и белтъчни вещества.

СПЕКТЪР НА 
ДЕЙСТВИЕ:

•      Бактерии и гъбички    2% / 30 минути
•      Хепатит В/ HIV        2% / 30 минути
•      Хепатит С                    2% / 5 минути

СЪСТАВ В 100г: 5г  benzalkonium  chloride,  антипенливи  агенти,  специални  помощни
вещества.

ФИЗИЧНИ
СВОЙСТВА:

Прозрачна жълта течност с приятен аромат .
                      рН :     концентрат:  10.0 – 12.0

     2% разтвор:    9.0 – 11.0 

Плътност: 1,04 g/ml

ТОКСИЛОГИЧНА 
ИНФОРМАЦИЯ:

LD 50 – Стойност: >5000 mg/kg
/1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ: СЕ 0483  0483 Germany: DGHM listed

СРОК НА ГОДНОСТ:  36 месеца от датата на производство.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: R36/38 Дразни кожата и очите.S2 Да се пази от деца S26 При контакт с
очите измийте обилно с  вода и потърсете  лекарска помощ S28 При
контакт  с  кожата  изплакнете  облно  с  вода.  S37/39  При  работа  с
препарата да се носят специални предпазни ръкавици, очила/маски за
лице.  S45  В  случай  на  инциденти  или  при  прилошаване  незабавно
потърсете лекарска помощ (при възможност покажете етикета)

ОПАКОВКИ: 2 литра, 5 литра

УСЛОВИЯ НА 
СЪХРАНЕНИЕ:

Инструкции за безопасно поддържане
-
Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:
Продуктът не е възпламеним.

Изисквания за складовото помещение и съда на съхранение
Планирайте изолиращо подово покритие.

Допълнителни напътствия за условията на съхранение:
Дръжте контейнера плътно затворен.
Съхранявайте при стайна температура.
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