KARTA PRODUKTU

JAX 88

PŁYN MYJĄCY
NA BAZIE DWUTLENKU CHLORU
Z AKTYWATOREM JAX 88A
Profesjonalny płyn myjący na bazie dwutlenku chloru przeznaczony do utrzymania higieny w zakładach przetwórstwa żywności, uprawie roślin, rolnictwie, obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych, czy basenach. Produkt zalecany do dezynfekcji urządzeń i powierzchni, mających kontakt z żywnością oraz takich, które nie są stosowane w
bezpośrednim kontakcie z żywnością. Aktywność dwutlenku chloru w JAX 88 uzyskuje się dopiero po użyciu aktywatora JAX 88A. Nie niszczy czyszczonych powierzchni
oraz nie ma konieczności opróżniania i wietrzenia pomieszczeń podczas procesu mycia.
PRZEZNACZENIE
Do mycia ścian, podłóg i wszelkich powierzchni i urządzeń:
• W gastronomii (restauracje, stołówki, bary, hotele)
• W przemyśle i przetwórstwie spożywczym (zakłady mięsne, rybne, owocowo-warzywne itd.)
• Na basenach i publicznych kąpieliskach, również akwariach
• W rolnictwie, uprawie roślin.
SPOSÓB UŻYCIA
Należy przygotować roztwór roboczy, poprzez rozcieńczenie bazy JAX 88 za pomocą wody i dodanie aktywatora
JAX 88A. Wprowadzić 1 porcję produktu JAX 88 preparat
myjący (na bazie ClO2) do pojemnika. Dodać 23 porcje
wody. Następnie wprowadzić 1 porcję aktywatora JAX
88A i wymieszać. Roztwór należy przechowywać w odpowiednim, zamkniętym pojemniku z dala od źródeł światła.
Mieszanina powinna zostać zużyta w ciągu 14 dni od przygotowania.
CECHY PRODUKTU
• Niska toksyczność i korozyjność
• Neutralizator odoru
• Nie niszczy czyszczonych powierzchni
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
• Do zastosowań profesjonalnych i domowych
• Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników,
butelek, itp.
• Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3
lata od daty produkcji).

ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu • EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo
toksyczne gazy • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu
• 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 KONTAKTU
ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/
prysznicem • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez klika minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać • P501 Zawartość/pojemnik usuwać
do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez
uprawnioną firmę.

JAX 88
pH 12,0 - 13,0
JAX 88A
pH 2,6 - 2,8

POJEMNOŚCI
•1l
•5l
KP
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