
elma clean 25 
Preparat do usuwania pozostałości alginatów i gipsów. 

Gotowa do użycia wodna kąpiel czyszcząca. 
 

 
Gotowa do użycia wodna kąpiel czyszcząca. Odpowiednia do dokładnego czyszczenia 
ultradźwiękowego łyżek wyciskowych i narzędzi stomatologicznych oraz narzędzi 
wykonanych ze stali nierdzewnej, szkła, ceramiki i tworzyw sztucznych. Usuwa alginaty i gips 
dentystyczny. Przed zastosowaniem sprawdzić nieszkodliwość dla metali lekkich i ich stopów 
(Al, Mg, Zn). Może powodować matowienie powierzchni lekko niklowanych (np. stare łyżki 
wyciskowe). 
 
Podanie i dawkowanie 
Alginaty: nie rozcieńczać preparatu, czyszczenie ultradźwiękowe w temperaturze od 60 do 

70 C, przez 15 - 45 minut. Następnie można łatwo oddzielić alginat od łyżek wyciskowych. 

Gips dentystyczny: kąpiel ultradźwiękowa  w temperaturze od 40 do 70 C, przez około 1 – 3 
minuty. Po zakończeniu czyszczenia wypłukać pod strumieniem wody i dokładnie wytrzeć. 
 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Preparat EC 25 jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE  
nr 1272/2008 [GHS] (podrażnienie oczu). Należy przestrzegać wskazówek podanych w karcie 
charakterystyki substancji chemicznej i zawsze używać produktu z ostrożnością. 
 
Charakterystyka fizykochemiczna 

Gęstość: 1,098 g/l, pH  11,7 w pierwotnym stanie. Składniki wg załącznika VII A 
Rozporządzenia WE nr 648/2004 w sprawie detergentów: < 5% niejonowe środki 
powierzchniowo czynne. 
 
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; należy przestrzegać lokalnych 
dopuszczalnych wartości pH i upewnić się, że zanieczyszczenia zawarte w kąpieli są zgodne z 
obowiązującymi przepisami w sprawie ścieków. Europejski kod odpadu: 07 06 01 * - Wody 
popłuczne i ługi macierzyste 
 
Forma dostawy, magazynowanie i transport 
Dostępne pojemności: 1-litrowa butelka PET; 10 i 25 –litrowy kanister HDPE. 
Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 5 ° C do  
+ 30 ° C, chronić przed ciepłem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.  
Trwałość: 5 lata od daty produkcji (patrz pieczęć na opakowaniu). Klasyfikacja dla wszystkich 
środków transportu: brak substancji niebezpiecznych. 
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Producent:                                                                                                             Dystrybutor: 
Elma Schmidbauer GmbH                      Tel.: +49 7731 882-0                                P.H.U MEDICAL                                     Tel. (086)218-81-87 
Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen  Fax: +49 7731 882-266                             Al. Piłsudskiego 8, 18-400 Łomża          Tel/fax.(086)218-84-87 
e-mail: info@elma-ultrasonic.com                      www.elma-ultrasonic.com                      e-mail: elmasonic.info@gmail.com           www.elma-polska.pl 
   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

 


