FOMA NDT SYSTEM

ARGENT
ČISTÍCÍ CHEMIE PRO 2x 10 litrů
Charakteristika výrobku
Čistící chemie ARGENT je určena k čištění vyvolávacích a
ustalovacích sekcí u vyvolávacích automatů, méně vhodná je
pro použití do vodních sekcí.
Příprava roztoku
Souprava čistící chemie ARGENT je určena pro přípravu 2x
10 l čistícího roztoku. Jedno balení obsahuje 2x díl A a 2x díl
B, každý pro přípravu 10-ti litrů roztoku. V necelých 10-ti l vody
(teplota od 20 do max. 30°C) rozpustíte nejdříve jeden sáček
dílu „A“, po jeho úplném rozpuštění přidáte obsah sáčku dílu
„B“. Po dokonalém rozpuštění doplníte vodou na obsah 10 l.
(Prázdné a vymyté PE sáčky patří do tříděného plastového
odpadu k recyklaci).
Čistění automatu
1. Čištěný automat nejprve vymyjte čistou vodou.
2. Připravený roztok čistící chemie ARGENT aplikujte ihned po přípravě. (POZOR: při zakalení ihned vypusťte!)
3. V automatu nechte za chodu působit cca 20 – 30 min. ARGENT nyní obsahuje i smyté stříbro, použitý roztok
proto předejte k regeneraci stříbra.
4. Po ukončení čištění naplňte sekci čistou vodou, nejlépe s rozpuštěným neutralizátorem NATUR (lze objednat) a
cca 10 min. necháte automat v činnosti. Potom obsah vypusťte.
5. Nakonec doporučujeme důkladně propláchnout vodou tak, aby byla dokonale odstraněna veškerá čistící chemie
před vyvolávacím procesem. I pouhé nepatrné stopy ARGENTu způsobují senzitometrické závady.
Skladování
Výrobek, příp. roztok je třeba uchovávat na suchém a chladném místě odděleně od hořlavých látek.
Bezpečnostní opatření
Oba díly škodí zdraví! Při manipulaci používejte ochranný oděv, gumové rukavice, ochranné brýle a respirátor!
V případě požáru nehasit vodou, ale sněhovým hasícím přístrojem.
Zdraví škodlivý při požití.
Možné nebezpečí nezvratných účinků.
Škodlivý a jedovatý pro vodní organismy.

Výrobek je vyráběn a uváděn na trh v souladu se systémem jakosti podle mezinárodní normy EN ISO 9001.
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