
čistící potenciátor    
automatického reprocesingu nástrojů.

Produktová informace - reprocesing nástrojů v mycích automatech

Naše plusy:
 signifikantně lepší čištění v kombinaci s alka-  

lickými prostředky, především s thermosept®  
RKF forte

 jednoznačná  redukce následných manuálních  
čistících operací v důsledkuk úporných usazenin

 zlepšení vizuálního vzhledu nástrojů

Aplikační oblasti
Mechanické čištění procesem OxiVario 

Způsob použití
V OxiVario cyklech:  
0.5 % = 5 ml/l thermosept® RKF forte +  
0.35 % = 3.5 ml thermosept® OXY

V OxiVario plus cyklech: 
0.8 % = 8 ml/l thermosept® RKF forte +  
0.7 % = 7 ml/l thermosept® OXY

Dávkování automaticky pumpami zabudovanými 
v mycích automatech.

Nepoužívat  na mosazné, chromované povrchy a anodizovaný 
hliník. Titanové materiály je potřeba nejdříve vyzkoušet  
z hlediska materiálové kompatibility

Produktová data

složení:
vzhled:
hustota (20 °C):
pH hodnota:

30 % peroxid vodíku
bezbarvá kapalina
cca. 1.11 g/cm3 
< 3 

Značení dle  směrnic ES
Xn:  Zdraví škodlivý.

R22:  Zdraví škodlivý při požití.

R41: Riziko vážného poškození očí.

S14: Chraňte před lehce oxidujícími materiály.

S26:  Při zanešení do očí ihned vypláchněte velkým  
 množstvím vody a kontaktujte lékaře.

S28: Při styku s pokožkou  ihned omyjte velkým 
 množstvím vody.

S37/39: používejte ochranu očí/obličeje a ochr rukavice.

Speciální instrukce:
Doporučené skladování: 5 – 25 °C.  
Nepoužívat na anodizované nástroje.

Expediční balení

Art. Nr.

5 l 145 601 

Informace pro životní prostředí
schülke vyrábí produkty ekonomicky a dle nejnovějších techno-
logií, chrání životní prostředí  šetrnou výrobou při zachování 
vysokých standardů kvality.

Odkazy a reference
Navštivte naše webové stránky, kde jdou kompletní informace  
literatura/report o thermosept® OXY: www.schuelke.com

Specifické dotazy:  
product/user helpline on: +49 (0)40-521 00-666

thermosept® OXY

Schülke & Mayr GmbH is certifi ed according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental 
system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0) 1- 523 25 01 -  0
Fax +43 (0) 1- 523 25 01 -  60
offi  ce.austria@schuelke.com 

Nora, a.s. -distributor ČR
Jankovcova 2 (TOKOVO)
Praha 7 
tel: +420 266 78 29 29
Fax +420 26678 29 92 
nora@nora-as.cz

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com22
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Producer: Bioxal

kamila
Text napsaný psacím strojem
zdravotnický prostředek

kamila
Text napsaný psacím strojem

kamila
Text napsaný psacím strojem




