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SUCTION 1
Skābs zobārstniecības nosūkšanas sistēmu
tīrīšanas līdzeklis
koncentrāts
Produkta īpašības
• ļoti labām tīrīšanas īpašībām
• kopj cauruļu sistēmas
• ar baktericīdo un fungicīdo iedarbību
• palīdz izvairīties no aizsērējumu rašanās
• šķīdina atkritumvielu kopumus
Ieteicams izmantot Suction 1, lai koptu
problemātiskas zonas, kuras var nosprostot sārņi un
nešķīstoši sāļi.
Sastāvs
citronskābe, dimetildioktilamonija hlorīds,
orange terpene, methylthioninium hlorīds
Lietošana
Slēgtu sistēmu mazgāšana tiek veikta 1–2 reizes
nedēļā ar 2% ar no koncentrāta un ūdens
izgatavotu darba šķīdumu (980ml ūdens pievienot
20ml Suction 1 koncentrāta), pēc tam vēl litrs
darba šķīduma jāielej arī siekalu bļodā. Iedarbības
laiks: 10 minūtes.
Pēc ekspozīcijas laikā skalojiet sistēmu ar aukstu
ūdeni (ar vismaz dzeramā ūdens kvalitāti).

Brīdinājums
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Kaitīgs, ja norij. Ļoti toksisks ūdens organismiem.
Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas
aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Fizikālās un ķīmiskās īpašības
Fizikālais stāvoklis: bezkrāsas, viegli opalescējošs
šķidrums
Smarža:
raksturīga
pH:
1.0-2.0 (20°C)
Blīvums:
1,18 g/cm3
Šķīdība ūdenī: pilnībā šķīst ūdenī visās proporcijās
Uzglabāšana
Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz".
Glabāt 5-30°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules
staros.
Utilizācija
Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos
iepakojumus
nodot
licencētam
atkritumu
apsaimniekotājam.
Atbilstība standartiem
EN 1276, EN 1040, EN 1275
Iepakojums
1L pudele

NB! Šķīdumu nav ieteicams turēt sistēmā ilgāk par
paredzēto iedarbības laiku.
Ieteicams reizi gadā veikt aspirācijas un separācijas
sistēmu intensīvo mazgāšanu: Sagatavot 2 x 5 l
darba šķīdumu (4900 ml ūdens pievienot 100ml
koncentrāta) un 5 litri gatavā darba šķīduma jāielej
tieši nosūkšanas sistēmā un otri 5 litri izlietnē, lai
iztīrītu separācijas sistēmu. 5 litri gatavā darba
šķīduma jāielej tieši nosūkšanas sistēmā un otri 5
litri izlietnē, lai iztīrītu separācijas sistēmu.Pirms
darba sākšanas skalojiet sistēmu ar aukstu ūdeni (ar
vismaz dzeramā ūdens kvalitāti).
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