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Naudojant laikytis saugumo reikalavimų! Sudėtyje yra biocido. Prieš naudojimą perskaityti 
naudojimo instrukciją. 
 
NAUDOJIMO SRITIS: 
Plauna ir dezinfekuoja nerūdijančiojo plieno, plastiko ir keramikos įrangą bei paviršius plaunant 
putomis, slėginiu ir rankiniu būdu. 

 
YPATYBĖS: 
FOAMDEX sudėtyje yra plovimo, dezinfekavimo ir putų sudarymo komponentų. Biologiškai 
skaidomos paviršiaus aktyviosios medžiagos ypač gerai emultuoja riebalų ir baltymų nešvarumus. 
Tuo pačiu metu aktyvusis chloras sunaikina esamus mikrobus. Stabilios tankios putos laikosi ant 
paviršiaus ir taip didina plovimo galimybes. Ištirtos bakterijos ir grybeliai: Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans. 
 
PAKUOTĖ: 10 l, 25 l plastikiniai kanistras, 200 l statinės 
PLOVIKLIO SKIEDINIO KONCENTRACIJA: 2⎯4 % (200⎯400 ml 10 l vandens) skiedinys 
 
NAUDOJIMO VADOVAS: 

Plovimas putomis: Nuskalauti paviršių šiltu vandeniu (30 °C). 2–4 % plovimo tirpalu apdoroti    
20...50 °C temperatūros paviršių, veikimo laikas: 5–15 min. Nuplauti karštu (60 °C) vandeniu. 
Siekiant didesnio veiksmingumo, rekomenduojama plauti slėginiu būdu. 
Plovimas rankiniu būdu: 2–4 % plovimo tirpalu apdoroti 20...30 °C paviršių. Veikimo laikas: 5–15 
min. Nuvalyti paviršių šepečiu. Nuplauti karštu (60 °C) vandeniu. 
 
SUDĖTIS: natrio hipochloritas > 30 % (aktyvusis chloras 3,5 %), kalio hidroksidas < 5 %, nejoninės 
paviršiaus aktyviosios medžiagos 5–15 %, fosfatai < 5 %, poliakrilatai < 5 % 
 
Darbinio skiedinio рН 12 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS: 
Sukelia rimtų odos nudegimų ir akių pažeidimų. Labai toksiška vandens organizmams. Neleisti 
patekti į aplinką. Dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių ir veido apsaugą. 
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nusirengti visus užterštus drabužius, plauti odą 
vandeniu. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių švelniai plauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 
jei jie naudojami ir jei tai lengva padaryti. Toliau skalauti akis. Nedelsiant kreiptis į 
TOKSIKOLOGIJOS CENTRĄ arba gydytoją specialistą. 
 
PAKUOTĖ IR APLINKA: 

Pakuotė pagaminta iš polietileno, išvalytą pakuotę galima naudoti pakartotinai. Gabenimo pakuotė 
pagaminta iš gofruotojo kartono ir polietileno plėvelės, tinkamų naudoti pakartotinai. Saugoti, kad 
priemonės nepatektų į dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis. 
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