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Łagodnie zasadowy koncentrat uniwersalnego środka czyszczącego. 

 
Odpowiedni do kompleksowego czyszczenia ultradźwiękowego narzędzi medycznych  
i stomatologicznych oraz wyposażenia laboratoriów, wykonanego ze szkła, stali, tworzyw sztucznych  
i ceramiki. Odpowiedni do czyszczenia koron i łyżek wyciskowych wykonanych ze stali nierdzewnej. 
Nieodpowiedni do aluminium, cynku, stopów metali lekkich oraz tworzysz sztucznych podatnych na 
pękanie pod wpływem nacisku (np. tworzywo ABS lub poliwęglan PC). Usuwa krew, ślinę, 
pozostałości białek i kości, tłuszcze, oleje, pasty szlifierskie i polerskie.  
 
Podanie i dawkowanie 
Dawkowanie w kąpieli ultradźwiękowej i zanurzeniowej: stężenie roztwory w wodzie – 5%,  
w przypadku silnych zabrudzeń należy stosować wyższe stężenie roztworu. Czyścić najlepiej  

w temperaturze 50 – 80 C. Aby zapobiec koagulacji, świeże białka i świeżą krew usuwać w zimnym 
roztworze. Czas czyszczenia: 4-10 min w kąpieli ultradźwiękowej, 15 - 30 min w kąpieli bez 
ultradźwięków. Po zakończeniu czyszczenia wypłukać pod strumieniem wody.  
 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Preparat EC 10 jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 
[GHS] (powoduje podrażnienie skóry, poważne uszkodzenia oczu, korozja metali (aluminium i metale 
lekkie). Należy przestrzegać wskazówek podanych w karcie charakterystyki substancji chemicznej  
i zawsze używać produktu z ostrożnością. 
 
Charakterystyka fizykochemiczna 
Gęstość : 1045 g/l, pH (koncentrat): 12 - 12,5 w pierwotnym stanie. Składniki wg załącznika VII A 
Rozporządzenia WE nr 648/2004 w sprawie detergentów: < 5% niejonowe środki powierzchniowo 
czynne, < 5% fosforany, < 5% NTA. 
 
Postępowanie z odpadami 
Środki powierzchniowo czynne w preparacie spełniają kryteria biodegradacji określone w Załączniku 
III do Rozporządzenia (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Pozostałości po kąpieli czyszczącej 
mogą być wprowadzane do kanalizacji publicznej po neutralizacji; należy upewnić się, że 
zanieczyszczenia zawarte w roztworze są zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie ścieków. 
W celu neutralizacji w łaźni ultradźwiękowej należy stosować kwas octowy lub kwas cytrynowy, nie 
stosować kwasu solnego lub kwas siarkowego. Europejski kod odpadu: 20 01 29 * - detergenty 
zawierające substancje niebezpieczne. 
 
Forma dostawy, magazynowanie i transport 
Dostępne pojemności: 1-litrowa butelka PET; 10 –litrowy kanister HDPE. 
Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do + 30 ° C, 
chronić przed ciepłem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie przechowywać razem z 
kwasami. Trwałość: 3 lata od daty produkcji (patrz pieczęć na opakowaniu). Klasyfikacja dla 
wszystkich środków transportu: Klasa 8, UN 1824. 
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