SIPROUNIQUAT
OPIS IZDELKA
SIPROUNIQUAT je čistilno sredstvo za odstranjevanje alg, maha, plesni in drugih rastlin.

UPORABA
SIPROUNIQUAT se uporablja kot čistilno sredstvo proti algam, mahu in travi na vseh površinah in se uporablja tudi kot zaščita
pred obraščanjem.

ZNAČILNOSTI
• Biološko razgradljiv
• Ne vsebuje topil.
• Dovoljenja za pršenje, ne potrebujete
• Uporablja se s hladno ali vročo vodo.

TEHNIČNI PODATKI
Barva:

Transparentna

Vonj: 		

Značilen

Specifična teža:

1,00 kg / l

pH: 		

Cca. 8

Vsebuje: 		

Didecilamonijev klorid

Plamenišče:

>100°C

PAKIRANJE
5 l, 10 l in 25 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite SIPROUNIQUAT z nizkotlačnim razpršilom. Pustite ga delovati 5 - 30 minut in nato sperite z vodo pod visokim
pritiskom. Zaščita: nanašajte SIPROUNIQUAT z nizkotlačnim razpršilom. Pustite izdelek in ne sperite.

POGOJI UPORABE
SIPROUNIQUAT se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah.
Pravna navodila: dovoljeno je le kot čistilo proti zeleni umazaniji. Ni dovoljeno obdelati trde površine in opremo vzdolž vodotokov da bi preprečili nastanek zelenih madežev. To sredstvo je strupeno za ribe in druge vodne organizme. Preprečite, da tekočina
pride v stik z vodo.

TEORETIČNA PORABA
Razredčite z vodo; čiščenje različnih površin (1:10) v kuhinjah (1:20) bazen za nadzor alg in cirkulacijske sisteme. Potrošnja
odvisno od onesnaženja 0,2-0,5 l / m².
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalno zaprti embalaži, rok trajanja vsaj 24 mesecev. Shranjujte v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru brez
zmrzali.

VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerna zaščitna oblačila, rokavice in zaščito obraza. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V primeru stika z očmi, takoj
sperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom. Po stiku s kožo sperite z milom in vodo. Če se pogoltne, pijte vodo ali mleko, ne izzvati bruhanja in se takoj posvetujte z zdravnikom.

Označevanje
Nevarnost. Povzroča hude opekline in poškodbe oči. Strupeno za okolje z trajnim efektom.

GHS05

GHS09

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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