
SASTĀVS  Nejonu virsmaktīvas vielas <5%, polikarboksilāti <5%, kompleksa veidotājs, nātrija 
hidroksīds.              

                          
ĪPAŠĪBAS  Labi šķīdina un nomazgā sacietējušus taukus un piedegušu eļļu.
   Labi noņem piena taukus un olbaltumvielas.
   1% ūdens šķīduma pH  > 12.

PIELIETOJUMS Pārtikas rūpniecībā -
- stipri netīru un taukainu plastmasas, nerūsējošā tērauda un keramisku virsmu 

mazgāšanai ar rokām vai mašīnās, kā arī grīdām;
- kūpināšanas krāšņu, cepeškrāšņu, paplāšu, grilu, velkmju un citu iekārtu mazgāšanai;
- cauruļvadu, aparātu un tvertņu cirkulārai mazgāšanai( t.sk. piena pārstrādes 

rūpniecībā);
- stipru netīrumu likvidācijai ar augstspiediena mazgāšanas iekārtu palīdzību.

LIETOŠANAS
PAMĀCĪBA                Gruti notīramu piesārņojumu tīrīšanai izsmidziniet un ļaujiet iedarboties 5-10 min. 

Iekārtas un cauruļvadus mazgāt ar  0,2 - 3,0 %  “Lideks – S” šķīdumu ( 20 - 300 ml  
Olīdzekļa uz 10 l ūdens ) 40 - 60 C temperatūrā 5 – 15 minūtes. Mazgāšanas šķidruma 

koncentrācija un mazgāšanas ilgums atkarīgi no mazgāšanas biežuma un virsmas 
netīrības pakāpes, kā arī no ūdens cietības.

                                       Pēc mazgāšanas virsmu rūpīgi noskalot ar ūdeni, vēlams siltu.

BĪSTAMĪBAS              Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
RAKSTUROJUMS
         
DROŠĪBAS                 
PRASĪBAS                  Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz 

iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. 
Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. NORĪŠANAS 
GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.  SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): 
Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. 
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu 
elpošanu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties 
sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.  Likvidēt saturu/traukus 
saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem.

ĪPAŠI
NORĀDĪJUMI             Nepielietot alumīnija, cinkotu un alvotu, kā arī krāsotu virsmu mazgāšanai.
                                   Pēc profesionālu lietotāju pieprasījuma var saņemt drošības datu lapu.

    
oUZGLABĀŠANA         Uzglabāt cieši noslēgtā oriģināliesaiņojumā temperatūrā, ne zemākā par  0 C, sausās 

vēdināmās telpās atsevišķi no skābēm.
          Kaitīguma novēršana - atšķaidīt ar ūdeni un neitralizēt ar atšķaidītu skābi.
          Garantijas laiks – 2 gadi.

FASĒJUMS                  1L ar smidzinātāju, 1 l,  5 l.

EKOLOĢIJA              Sastāv no bioloģiski sadalāmiem komponentiem.
                                   Iepakojuma atkritumus – polietilēna pudeles un kannas izskalo ar ūdeni un utilizē pēc 

vispārējiem noteikumiem.

Bīstami

 


