Dental aletleri kullanıma hazırlama

ORANGE SOLVENT
Tıbbi ürünlerin yüzey temizliği için özel

0482

Doğal portakal yağlarından yapılmıştır
Üstün temizleme gücü
Her türlü kalıntıyı kolayca çıkarır
Ürün tanımı

Kullanımı

ORANGE SOLVENT, tıbbi ve dental alet ve enventarlardaki aljinat ve çimento kalıntılarının
ve çinko-öjenol lekelerinin tam olarak çıkartılmasını sağlayan bir temizleme solüsyonudur.
Yapışkan kalıntılarının, permanent markör
izlerinin ve zemin üzerindeki şeritlerin uzaklaştırılması için de kullanılır. ORANGE SOLVENT
ile inatçı lekeler bile çıkar. Ekonomik kullanım
sunar.

Bir silme bezinin veya tek kullanımlık bir
mendilin üzerine ORANGE SOLVENT‘i uygulayınız ve işlenecek yüzeyleri bununla
ovalayınız.
Dikkat: Materyal uyumluluğu her sentetik
malzemede , özellikle de akrilik cam veya
polikarbonat gibi amorf termoplastikler için,
garanti edilmez. İlk kez uygulamadan önce
görünmeyen bir yerinde uyumluluk açısından mutlaka test edilmelidir.

Kullanım Alanları
Kısa etki süresi beklendikten sonra istenmeyen yapışkanlı çıkartmaların ve eski etiketlerin
kolayca çözülmesini ve yapışkan kalıntılarının
rahatça temizlenmesini sağlar.
- İyot lekelerini ve diğer renk sinyali lekelerini
büyük ölçüde uzaklaştırır.
- PVC veya linolyum yer döşemelerindeki,
- örn. yatak tekerleklerinin yol açtığı- istenmeyen çizik ve izleri yok eder.
- Çinko tutkal ve alçı kalıntılarını çıkartır.
- Çimento kalıntılarını ve çinko-öjenol lekelerini temizler.
- Giysi, halı ve döşemelerdeki yağlı lekeleri
uzaklaştırır.
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Ürün
ORANGE SOLVENT

Ambalaj şekli

Bileşimi
Citrus Sinensis Kabuğu Özü, Limonen, Desil
Oleat.

Bilirkişi raporu
Tüm ürünlerimiz geniş çaplı bir şekilde bilirkişilerce değerlendirilmektedir. Talep üzerine, bilirkişi dosyamızı size sunmaktan memnuniyet duyarız.

Zararlılık ifadesi ve Önlem
ifadeleri
Sıvı ve buhar alevlenebilir. Cilt tahrişine yol
açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. Su organizmaları için zehirlidir, uzun süreli etkiye sahiptir. Tıbbi tavsiye
gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi hazırda
bulundurunuz. Çocuklardan uzun tutunuz.
Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan,
açık alevlerden ve diğer ısı kaynaklarından
uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Koruyucu
eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz
koruması kullanınız. YUTULMASI HALİNDE:
Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ‘ni/doktoru
arayınız. Kusmaya ZORLAMAYINIZ. CİLTLE
(veya saçla) TEMASI HALİNDE: Kontamine
olan tüm giysileri hemen çıkarınız. Cildi su
ile yıkayınız/duş alınız. Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Doktor tavsiyesi/tıbbi yardım
için başvurunuz. Çevreye salınmasından kaçınınız. İçeriği/kabı, yetkili bertaraf şirketine
veya ilgili yerel toplama noktasına teslim
ediniz
Sadece profesyonel kullanım içindir.

İçindekiler

Ambalaj birimi Ürün no.

Şişe

250ml

9

00-805-0025EXP

Şişe

500ml

6

00-805-005EXP

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ürün ve ambalaj şeklinin temin edilebilmesi için, söz konusu ülkede ürünün kaydı yapılmış olması gerekmektedir.
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