
elma clean 35 
Wodny koncentrat czyszczący na bazie aktywnego tlenu.  

Do codziennego czyszczenia protez. 

 
Odpowiedni do codziennego higienicznego mycia protez wykonanych z metalu, ceramiki  
i tworzyw sztucznych. Czyści na bazie składników aktywnego tlenu i wysoce skutecznych 
detergentów. Roztwór EC 35 usuwa za pomocą ultradźwięków pozostałości pokarmów i inną 
materię organiczną. 
 
Podanie i dawkowanie 
Dawkowanie: stężenie roztworu 2 % (współczynnik rozcieńczenia 1 : 50 lub 20 ml na 1 litr 
wody wodociągowej). Czas czyszczenia ultradźwiękowego: 3 minuty w temperaturze 
pokojowej. Po zakończeniu czyszczenia wypłukać dokładnie protezy pod strumieniem wody. 
Roztwór czyszczący należy wymieniać codziennie: składniki aktywnego tlenu  
w rozcieńczonym roztworze działają efektywnie tylko do kilku czyszczeń lub do kilku godzin.  
 
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Preparat EC 35 nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny według z Rozporządzenia WE  
nr 1272/2008 [GHS]. Należy przestrzegać wskazówek podanych w karcie charakterystyki 
substancji chemicznej i zawsze używać produktu z ostrożnością. 
 
Charakterystyka fizykochemiczna 
Gęstość: 1029 g/l, pH (koncentrat): 4 - 5 w pierwotnym stanie, rozcieńczony 1 : 50 – pH 5.5.  
Składniki wg załącznika VII A Rozporządzenia WE nr 648/2004 w sprawie detergentów:  
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5% amfoteryczne środki powierzchniowo 
czynne, < 5% środki wybielające na bazie tlenu, zapachy, metylochloroizotiazolinon  
 i metyloizotiazolinon (<1,5 ppm).  
 
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. Europejski kod odpadu: 20 01 30 - 
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29. 
 
Forma dostawy, magazynowanie i transport 
Dostępne pojemności: 1-litrowa butelka PET; 10 i 25 – litrowy kanister HDPE. 
Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu z oryginalnym wieczkiem, 
 w temperaturze pomiędzy  - 5 °C a + 35 °C, chronić przed ciepłem i bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. Przechowywać tylko w pozycji pionowej, w ciemnym  
i chłodnym miejscu. Trwałość: nie przekracza 12 miesięcy 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 
   
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

 


