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LAUNDRY MATIC 03  

Albire și igienizare 

CARACTERISTICI PRINCIPALE  

Date tehnice  

Conține (Reg.CE 648/2004):  

15% < 30% agenți de albire pe bază  de clor 

CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE  

Aspect: Lichid  galben  

Miros: neplăcut, de clor 

pH: 11 (sol.ne apos la 5%);  13 (sol.ne apoasă între 10 și 15%)    

Punct de topire/punct de congelare: 18 °C  Punctul de fierbere inițial și intervalul de fierbere: 111 °C  

Densitatea relativă: 1,1 (sol.ne apoasă la 5%) - 1,21 (sol.ne apoasă la 14 Solubilitate în apă : 293 gr/l  

Coeficient de partiție: n-octanol/apă: -3.420  

APLICATII  

Albire clorurata, pentru indepartarea in  rufe a petelor  dificile  de vin, cafea, ruj, fructe, etc. Nu este potrivit 

pentru  articole de îmbrăcăminte delicate și colorate. Pentru a fi utilizat în principal în timpul fazei de pre-

spălare.  

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  

Ajustați doza în funcție de duritatea apei.  Doza pentru pre-spălare 5-15 g/kg.  

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE  

Controale tehnice  adecvate:  

Utilizări industriale:  

Deschis cu prudență.  Închideți recipientul  bine întotdeauna și pebito.   

Luați  măsurile de protecție personală  relevante.   

 

Masuri de protectie personala:  

a) Protectia ochilor/fetei  

 Purtați masca 

 

 b)  Protecția pielii  

(i) Protecția mâinilor  

 În timpul manipulăriiși  Produsuli  pur   se utilizează   mănuși de protecție rezistente la 

 substanțe chimice (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)  

Altele  



Atunci când manipulați produsul pur purtați îmbrăcăminte cu protecție completă a pielii.   

 

c) Protecția respiratorie  Utilizați o protecție respiratorie adecvată (EN 14387:2008)  

 

d) Pericole termice 

 Nu există niciun pericol pentru raportarea controalelor de expunere la  mediu:  

Utilizare în condiții bune  practici de lucru,  evitând dispersarea produsului în mediu.  

AMBALAJ  

1 x 25 Kg  

CLASIFICARE ȘI ETICHETARE  

CAS 7681-52-9 CEE 017-011-00-1 EINECS 231-668-3 REACH 01-2119488154-34  

 

2.1.1 Clasificarea în conformitate cu Regulamentul  (CE) nr. 1272/2008:  

 

Pictograme:  

 

 

LAUNDRY MATIC 03  

Albire și igienizare 

GHS05, GHS09  

 

Clasa și codurile categoriilor  de pericolo:  

Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3  

 

Coduri de indicare a pericolelor:  

H290 - Poate fi coroziv pentru  metale.   

H314 - Provoacă arsuri  grave  ale pielii  și  leziuni oculare severe.   

H318 - Provoacă leziuni oculare severe  

H400 - Foarte toxic pentru organismele acvatice. (10)  

H412 - Dăunător organismelor   acvatice   cu efecte de lungă durată.   

 

 

Produsul  poate coroziv cu metalele 

Produs coroziv: provoacă arsuri grave ale pielii și  leziuni oculare severe.   

Produsul, atunci când este adus în contact cu  ochii, provoacă leziuni oculare grave, cum ar fi opacifierea  

corneei sau leziuni ale irisului.   

Produsul  este periculos pentru mediu, deoarece este foarte toxic pentru organismele acvatice 

Produsul  este periculos pentru mediu,  deoarece  este dăunător organismelor   acvatice  organisme acvatice  

cu efecte de lungă durată  

 

Numărul ONU: 1791  

Avertismente  : Instrucțiunile și informațiile conținute în acest document sunt  rezultatul  experienței de 

laborator  și  al  utilizării practice și, prin urmare, sunt acceptateși relevante. Deoarece  condițiile reale de 

utilizare  de către  utilizatori sunt în afara controlului nostru, acestea sunt furnizate de  noi fără nicio 

responsabilitate sau garanție, implicite sau explicite. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați 

serviciul nostru  tehnic.  

 


