
Produs de: 

Medusa s.r.l.   

Prin intermediul Dell'Artigianato 2/4  

35023 Bagnoli di Sopra (PD) 

Tel. +39 049 5352393 

Fax +39 049 7423107 

E-mail: info@medusasrl.com 

 

 

Persoană competentă responsabilă de fișa tehnică de securitate:  

michele.zerbetto@gmail.com 

Rev. n. 4 din 08/05/2019 Buletin tehnic 

LAUNDRY MATIC 04 

Înălbitor activ pe bază de oxigen 

CARACTERISTICI PRINCIPALE 

Date tehnice 

Contine (Reg.CE 648/2004): > 30% AGENTI de albire pe baza de oxigen 

CARACTERISTICI CHIMICE CARACTERISTICI CHIMICE FIZICE 

Aspect: lichid incolor 

Miros: caracteristic 

pH: 2,00 +/- 1,00 

Densitatea relativă: ( 20 °C ) = 1,132 g/cm3 

APLICATII 

Albire pe baza de oxigen activ, ideala, ideala pentru tratarea tesaturilor delicate sau colorate. Datorită 

oxigenului activ se dezvoltă 

oacțiune puternică și dezinfectantă. Eficient pe pete chiar și la temperaturi medii. 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

Ajustați doza în funcție de duritatea apei. Doza pentru spălare 5-10 g/kg. 

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE 

Controale tehnice adecvate: 

Utilizări industriale: 

Deschis cuprecauție. Închideți recipientul bine întotdeauna și imediat.  

Luați măsurile de protecție personală relevante. 

Măsuri de protecție personală: 

a) Protecția ochilor/feței 

Purtați mască 

b) Protecția pielii 

(i) Protecția mâinilor 

La manipularea produsului pur, utilizați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN 374-

1/EN374-2/EN374-3) 



 

ii) Altele 

În timpul manipulării produsului pur purtați îmbrăcăminte cu protecție completă a pielii. 

c)Protecția respiratorie 

Utilizarea unei protecții respiratorii adecvate (EN 14387:2008) 

d) Pericole termice 

Nici un pericol de raportare 

Controlul expunerii la mediu:  

Utilizarea în conformitate cu bunele practici de lucru, evitând dispersarea produsului înmediu. 

Rezervoare de ambalare 

25 Kg 

CLASIFICARE ȘI ETICHETARE 

CAS 7722-84-1 CEE 008-003-00-9 EINECS 231-765-0 REACH 01-2119485845-22 

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

Pictograme: 

GHS05, GHS07 

Coduri privind clasa de pericol și categoriile: 

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 

pH: 2,00 +/- 1,00 

Coduri de declarație de pericol: 

H315 - Provoacă iritații ale pielii 

H318 - Provoacă leziuni oculare grave 

H335 - Poate irita căile respiratorii. 

Produsul, dacă este inhalat, provoacă iritații la nivelul tractului respirator; dacă este adus în contact cu pielea, 

provoacă o inflamație considerabilă cu eritem, escare sau edem.  

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

corneei sau leziuni ale irisului. 

Numărul ONU: 2014 

Avertismente: Instrucțiunile și informațiile din acest document sunt rezultatul experienței de laborator și al 

utilizării practice și, prin urmare, exacte și relevante. Deoarece condițiile reale de utilizare de către utilizatori 

sunt în afara controlului nostru, acestea sunt furnizate de noi fără nicio răspundere sau garanție, implicită sau 

explicită. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic. 


