Brukerinformasjon for ”AMERICA” Eggvask
1. Produkttype:
Alkalisk let skummende rengjøringsmiddel for egg. Hvidt pulver.
2. Sammensetning:
Cloramin
Natriumcarbonat
Tetranatriumpyrophosphat
Natriumlaurylsulfat
Natriumchlorid
3. Bruksområde:
AMERICA Eggvask er kun beregnet for bøttevaskning af egg.
4. Bruksanvisning:
Anbefalt konsentrasjon er 25 gram pr. 10 liter vann – Bruk vedlagt målebeger (25 gram)
Vannets temperatur bør være mellem 38 og 42 grader Celsius
Eggene vaskes normalt mellem 2 til 3 minutter.
Eggene skal ikke skylles etter vask da vaskemiddelet legger igjen en beskyttende hinne ved tørking. Lufttørk eggene
før pakking.
5. Egenskaper:
Let skummende
Let opløselig i vann i anbefalt konsentrasjon og temperatur
Kan udvikle sundhedsskadelige gasser ved brand (saltsyredampe). Kan køles med vand.
PH-verdi i bruksopløsning: 10
Undgå kontakt med sure stoffer, da der kan dannes giftige dampe
6. Lagringsbetingelser:
Opbevares tørt og køligt i tætlukket original emballasje. Fjernes ved brand. Må ikke lagres i nærhet av sure produkter da det
dannes eksoterm reaksjon med syrer.
7. Holdbarhet:
Holdbarhett minst 2 år fra produksjon. Produksjonsdato fremgår af etiketten.
8. Pakning:
Leveres i spand med 1, 5 eller 10 kg.
9. Miljøforhold:
Spild fjernes eller suges op og anbringes i en tætlukket beholder.
10. Sikkerhetsforhold:
Undgå indånding af støv. Hvis dette ikke er muligt anvendes støvfilter type P2
Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis dette ikke er muligt anvendes beskyttelseshansker og beskyttelsesbriller.
Sørg for god ventilasjon i rummet, hvor produktet anvendes.
Ved uheld:
o Indånding: Frisk luft. Skyld mund næse og svælg. Kontakt læge hvis irritation ikke ophører.
o Hudkontakt: Huden vaskes med vann og sæbe. Efter vask smøres med cream. Forurenet tøj fjernes.
Kontakt læge hvis irritation ikke ophører.
o Øjenkontakt: Øjet skylles med rigeligt vann i mindst 15 minutter (anvend eventuel øjenskylleflaske).
Kontakt læge efterfølgende.
o Indtagelse: Fremkald ikke opkast. Drik rigeligt vand eller mælk. Søg straks læge.
11. Leverandøroplysninger:
Produceret er AMERICA A/S, Whinthersmøllevej 1, DK-7700 Thisted, Tlf.: (+45) 9792 0122

