Najwyższy Czas Oczyszczać

STANDARD
Produkt dezodoryzujący do zastosowań przemysłowych.
OPIS PRODUKTU

NEUTRALIZUJĄCY PRZYKRE ZAPACHY

INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU

STANDARD jest wodnym roztworem aromatycznych
estrów organicznych pochodzenia naturalnego oraz
innych związków organicznych. Preparat oferowany
jest w formie płynnego koncentratu. Przeznaczony
jest do dezaktywacji uciążliwych zapachów wywołanych przez procesy rozkładu produktów spożywczych, rozkładu substancji organicznych, moczu, fekali, produktów procesów gnilnych a także dymu papierosowego oraz wielu innych zapachowo aktywnych
substancji. Preparat efektywnie neutralizuje cząsteczki substancji złowonnych działając na nie fizykochemicznie, pozostawiając środowisko bezwonnym.

Średnie dawki preparatu dozowanego za pomocą
dysz zamgławiających wynoszą od 0,3% do 2% (w
zależność od natężenia zapachów i złożoności problemu. Niektóre aplikacje mogą wymagać stosowania
aż 5% roztworu preparatu, np. do spryskiwania wyjątkowo nieprzyjemnie pachnących powierzchni.

Standard jest preparatem gotowym do użycia. Zalecany jest zarówno do użytku na mniejszą skalę jak i
do zastosowań przemysłowych. Preparat całkowicie
ulega biodegradacji. Związki aktywne wchodzące w
skład preparatu nie zawierają fosforu oraz nie są klasyfikowane jako produkty niebezpieczne (w związku
z tym nie podlega przepisom dekretu z mocą ustawy
z dnia 16/07/1998, N. 285, "Wdrażanie dyrektyw
wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania i
etykietowania produktów niebezpiecznych").

Preparat jest niepalny, niewybuchowy i niezbyt lotny,
ulega pełnej biodegradacji i uznany jest za bezpieczny
dla środowiska.

ZASTOSOWANIE
STANDARD jest produktem gotowym do użycia, można go również rozcieńczać w wodzie w odpowiednio
dobranym stosunku, w zależności od stopnia uciążliwości zapachowej, która ma zostać zneutralizowana.
Produkt może być stosowany również bez rozcieńczania w celu eliminacji szczególnie silnych uciążliwości zapachowych.
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UWAGA: Specjaliści Firmy bioArcus Sp. z o. o., przygotowują w każdym przypadku i n d y w i d u a l n e
instrukcje stosowania, które uwzględniają specyfikę
odorów oraz wyniki testów laboratoryjnych.
WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Należy go magazynować w temperaturze: 50C  400C,
w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu oraz szczelnie zamykać opakowania po użyciu. W takich warunkach magazynowania aktywność preparatu zagwarantowana jest przez minimum rok od daty dostawy.
W celu uniknięcia zanieczyszczeń środowiska zaleca
się utylizację zużytych opakowań zgodnie z procedurą
oraz normami obowiązującymi w kraju, w którym
preparat ten jest wykorzystywany. Preparatu należy
używać ściśle według instrukcji, które są zwykle indywidualnie przygotowywane przez specjalistów
bioArcus. Szczegółowe informacje znajdują się w
Karcie Bezpieczeństwa Produktu.

DOZOWANIE
ŁAPACZE TŁUSZCZÓW i napowietrzane zbiorniki
tłuszczowe: Dobowa doza waha się od 300 do 500
.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

OFERTA:

Unikać rozlewów i rozprysków preparatu oraz kontaktu z silnymi kwasami i zasadami. Przy pracy ze
skoncentrowanym produktem należy używać rękawic i okularów ochronnych.

STANDARD jest dostarczany w pojemnikach plastikowych o pojemności 18,9 l (5 galonów). Ponieważ

W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą z mydłem. W przypadku kontaktu z oczyma płukać dużą
ilością wody, a przy nieustępującym podrażnieniu
skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dostępem dzieci.

warunki środowiskowe dla zastosowania preparatu
mogą być bardzo zróżnicowane, prosimy o kontakt z
przedstawicielem firmy w celu określenia Państwa
wymagań i wyboru optymalnego dawkowania.
W każdym przypadku specjaliści bioArcus dobiorą odpowiedni rodzaj preparatu, sposób aplikacji i indywidualne dozowanie w zależności od panujących warunków.
Zalecane dozowanie i sposób aplikacji mogą być modyfikowane w zależności od panujących warunków.

Przedstawiony preparat jest jednym z wielu proponowanych przez
naszą firmę. Prosimy o kontakt służymy bezpłatnie naszą wiedzą i
wieloletnim doświadczeniem w celu doboru najbardziej efektywnego,
w danych warunkach preparatu i najlepszej metody jego aplikacji.
Dodatkowych informacji udzielimy Państwu osobiście lub telefonicznie. Zapraszamy do współpracy tel. 22 654 05 75
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