Solution for Water Treatment
Pool Line

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ No

411

PG-37 OXICLOR 10 EVOLUTION
СПЕЦІАЛЬНА ОКИСЛЮЮЧА РЕЧОВИНА ДЛЯ ПЛАВАЛЬНИХ БАСЕЙНІВ
ОБРОБКА ВАНТАЖУ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:
Переносити у гумових рукавицях і захисних окулярах.
OКСІХЛОР 10 при додаванні в водне середовище приводить
Зберігати при кімнатній температурі, далеко від прямого
в дію свої окислюючи, вибілюючі, антиферментні,
світла.
дезодоруючі та очищувальні властивості.
Уникайте контакту з органічними матеріалами.
ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
Шкіра: Негайно зняти весь заражений одяг. Частини тіла які
контактували з речовиною треба негайно промити великою
кількістю проточної води.
Очі: Промийте очі великою кількістю води з відчиненими
віками протягом тривалого часу.
Якщо потрібно потім зверніться до офтальмолога.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ:
Додавати безпосередньо до води, яку потрібно очистити.
При виникненні проблем з водою: 10 літрів на кожні 100м
води (через 12 годин басейном можна користуватись).
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Потрапляння всередину організму: Прополоскати рот
великою кількістю води та випити велику кількість води чи
молока, або ж з'їсти яєчний білок.
Зверніться по медичну допомогу якнайшвидше.
Вдихання отруйних парів: Відвести людину в незаражену
зону. Якщо у людини дихання переривчасте, нерівне,
застосуйте штучне дихання. Негайно зверніться по медичну
допомогу.

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:
Зовнішній вигляд
Бліда жовта рідина
Запах
Легкий запах хлору
Коефіцієнт розчинення у воді
Повне розчинення
Рівень pH в існуючому вигляді
>12
Питома маса при 25°C
1.2±0.02 кг/л
ПЕРЕВІРКИ:
Можлива перевірка кількості продукту і перевірка згідно з
директивою про небезпечні суміші.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ:
Продукт може викликати подразнення
R31: Контакт з кислотами звільняє отруйний газ.(хлор)
R34: Спричиняє опіки
S2: Зберігати в місцях, недоступних для дітей
S28: У випадку контакту зі шкірою, негайно промийте
великою кількістю води.

СКЛАД:
Містить активовані і стабілізовані окиси хлору.

ПАКУВАННЯ:
10 л каністра.

ТРАНСПОРТУВАННЯ:
Транспортування автошляхом: не передбачене ADR
(Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення
небезпечних вантажів).

КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
РАСПІРАТОР: як правило не потрібен.
ЗАХИСТ РУК: гумові рукавички.
ЗАХИСТ ОЧЕЙ: захисні запобіжні окуляри.
ОДЯГ: захисний одяг.
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: пляшки для промивання очей .
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК): не
встановлена.
PG-37 OXICLOR 10 PISCINA STN

BARCHEMICALS зберігає за собою право змінити формулювання цього документу у будь-який час без попереднього
сповіщення. Новий технічний лист повинен автоматично замінити попередній.
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