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SUCTION 1
Rūgštinė stomatologinių prietaisų, siurbimo
sistemų praplovimo ir priežiūros priemonė
koncentratas
Produkto savybės
• itin gerų valomųjų savybių
• vamzdžių sistemų priežiūra
• baktericidinis ir fungicidinis
• padeda apsaugoti nuo užsikimšimo
• tirpdo susikaupusius medžiagų likučius
Rekomenduojama naudoti Suction 1 dėl medžiagų
likučių ir netirpstančių druskų
galinčių
užsikimšti probleminių vietų priežiūrai.
Sudėtis
citrino rūgštis, didecildioktilamonio chloridas,
orange terpene, metiltioninio chloridas
Naudojimas
Uždaros sistemos rūgštine priemone praplaunamos
1–2 kartus per savaitę 2% darbiniu tirpalu (į 980 ml
drungno vandens įpilti 20 ml „Suction 1“, išmaišyti
ir darbinį skiedinį praleisti pro siurbimo sistemą)
tada įpilkite į spjaudyklę dar 1 litrą darbinio tirpalo
(arba dalis pradinio tirpalo). Veikimo laikas: 10
minučių.
Praėjus veikimo laikui skalaukite sistemą šaltu
vandeniu (vandens kokybė turi būti ne prastesnė
nei geriamojo vandens).
DĖMESIO! Tirpalo nerekomenduojama laikyti
sistemoje ilgiau nei nurodytą poveikio laiką.

Įspėjimas
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Kenksminga prarijus. Labai toksiška vandens
organizmams. Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti
akių (veido) apsaugos priemones. Saugoti, kad
nepatektų į aplinką.
Fizikinės ir cheminės savybės
Agregatinė būsena: bespalvis, lengvai
opalescuojantis skystis
Kvapas:
specifinis
pH:
1.0-2.0 (20°C)
Tankis:
1,18 g/cm3
Tirpumas: visiškai tirpus bet kokiu santykiu
Laikymo sąlygos
Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–
30°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės
spindulių.
Atliekų šalinimas
Darbinis tirpalas yra ekologiškai saugus, visos į
nuotekas patenkančios aktyvios veikliosios
medžiagos yra biologiškai skaidžios. Prieš
utilizuodami pakuotę, perplaukite jos vidų
vandeniu.
Atitiktis standartams
EN 1276, EN 1040,
EN 1275
Pakuotė
1L butelis

Aspiracijos ir atskyrimo sistemų intensyvų plovimą
rekomenduojama atlikti kartą per metus: paruoškite
2x 5L darbinio tirpalo (100ml priemonės
koncentrato sumaišykite su 4900ml vandens) ir 5
litrus paruošto darbinio tirpalo supilkite tiesiai į
siurbimo sistemą, o dar 5 litrus supilkite į kriauklę,
kad būtų išvalyta atskyrimo sistema. Prieš
pradėdami darbą su sistema praplaukite ją šaltu
vandeniu (vandens kokybė turi būti ne prastesnė
nei geriamojo vandens).
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