Brukerinformasjon for ROTOSAN eggvaskepulver
1. Produkttype:
Et kombinert vaske- og bakteriedrepende rengjøringsmiddel for egg. Hvitt pulver.
2. Sammensetning:
Natriumkarbonat
PDV Salt
Disodium metasilicate
STPP Light granular
Alcyl benzene suphonic acid Na-salt
Alcyl alcohol ethoxylate
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
SCMC
Sodium Carbonate dense

CAS-nr. 497-19-18
CAS-nr. 7647-14-5
CAS-nr. 6834-92-0
CAS-nr. 7758-29-4
CAS-nr. 85117-50-6
CAS-nr. 68439-46-3
CAS-nr. 51580-86-0
Cas-nr. 9004-32-4
CAS-nr. 497-19-8

Alle disse stoffene hjelper til i
rengjøringsprosessen, med å løsne skitt
etc.
CAS-nr. 51580-86-0 er et klorbasert stoff
som legger en hinne på egget og hindrer
all kjemisk gjennomtrengning gjennom
eggeskallet.

3. Bruksområde:
ROTOSAN eggvaskepulver er kun beregnet for roterende bøttevasking av egg.
4. DOSERING AV ROTOSAN EGGVASKEPULVER
For maskiner med kapasitet til 100 egg:
Oppløs 50 ml pulver i 11 liter varmt vann (mellom 38 og 42 grader C) i bøtta
For maskiner med kapasitet til 200 egg:
Oppløs 100 ml pulver i 22 liter varmt vann (mellom 38 og 42 grader C) i bøtta
Sjekk temperatur før eggene legges i bøtta.
Vasketid: 2 – 3 minutter. EGGENE SKAL VASKES BARE 1 GANG
Ikke la oppløsningen bli møkkete eller kald
Bytt vann/oppløsning etter maksimum 5 kurver med egg.
Eggene skal ikke skylles, men lufttørkes.
5. Egenskaper:
Lavtskummende
Fullt oppløselig i vann
Kan utvikle skadelige gasser ved brann. Kan kjøles ned med vann.
PH-verdi i bruksoppløsning: 10 – 11,5
Holdes adskilt fra syrer. Reagerer eksotermisk med syrer. Kontakt med syrer frigir klor.
6. Lagring:
Opbevares tørt og kjølig i tett originalemballasje. Unngå ekstreme temeratursvingninger. Holdes adskilt fra syrer.
Reagerer eksotermisk med syrer.
7. Holdbarhet:
Holdbar i minst 2 år dersom det lagres tett.
8. Pakning:
Leveres i spann med 5 eller 20 kg.
9. Miljøforhold:
Søl fjernes og oppbevares i en tett beholder.
10. Sikkerhetsforhold:
Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk støvmaske, hansker og øyebeskyttelse.
Sørg for god ventilasjon i rommet der produktet brukes.
Ved uhell:
Innånding:
Hudkontakt:
Øyekontakt:
Svelging:

Gå ut i frisk luft. Skyll munn, nese og svelg. Kontakt lege hvis irritasjonen ikke slutter.
Huden vaskes med vann og såpe. Fjern klær og vask dem før ytterligere bruk. Kontakt lege hvis irritasjonen
ikke slutter.
Øyet skylles med masse vann. Hold øynene åpne og kontakt lege.
Fjern eventuelle rester fra munnen og gi den skadde vann å drikke. Ikke fremkall brekninger. Søk lege straks.

11. Destruksjon
Leveres på lokal mottaksstasjon. Skal ikke skylles ned i sluk eller kloakk.
12. Leverandøroplysninger:
Produsent: DAW Enterprises Ltd, Unit 6 Emerald Way, Stone Business Park, Stone, Staffordshire ST15 OSR, UK
Telefon: (+44)1785 811636

