
ORO CLEAN® Liquid

Soluție de curățare puternică, dar delicată,
pentru aparatura stomatologică de aspirație.

Excelente proprietăți de curățare
Excelentă compatibilitate cu materialele
Nu face spumă
Soluția de lucru aplicabilă în concentrație de 2%
Cel mai bun raport calitate/preț

Pentru curăţarea sistemelor de aspiraţie, a scuipătorilor şi a separatoarelor de
amalgam.

►
►
►
►
►

ORO CLEAN® Liquid este un produs extrem de concentrat pentru curăţarea și
dezodorizarea sistemului de aspiraţie, a scuipătorilor şi a separatoarelor de amalgam.
Obținut printr-o combinație inteligentă de ingrediente active, produsul nu face
spumă, îndepărtează și previne formarea depunerilor de calcar, sânge și a biofilmului.
ORO CLEAN® Liquid degajă un parfum discret de mentă. Perfect pentru curățarea
săptămânală.

►

Curățați săptămânal sistemul de aspiraţie sau conform reglementărilor locale. După
procedurile chirurgicale și înainte de curățare, clătiţi bine cu apă unitatea de
aspirație. Preparaţi 2 litri de soluţie de lucru, conform instrucţiunilor de pe etichetă.
Pentru dozarea corectă, folosiţi capacul ca recipient de măsurare. Aspiraţi 1,5 litri din
soluţia de lucru, utilizând OROCLEAN® Cup, şi turnaţi restul de 500 ml în scuipătoare.
Lăsaţi să acţioneze. Clătiţi bine cu apă după curățare. Nu este compatibil cu
aluminiul, cuprul, oțelul galvanizat și poliuretanul.

Scopul aplicării

Utilizare
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H290 Poate fi corosiv pentru metale. H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă
leziuni oculare grave. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de
protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de
mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P332+P313 În caz de iritare a pielii,
consultaţi medicul. P362 Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de
reutilizare.

Compuși de curățare bazici, agenți
antispumare, surfactanti speciali

Stare de
agregare:
Culoare:
Miros:
Valoare pH:
Termen de
valabilitate:

Lichid lipsit de vâscozitate, 
transparent

Galben
Mentă piperată
12.4- 14.5
36 lui (recipient nedeschis) 
Nu se aplică.(soluție de 
lucru în zu)

Flacon de 2 litri cu capac dozator

Pericol Compoziţie per 100 g

Proprietăți fizice

Formă de prezentare
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