
OPLACHOVACÍ PROSTŘEDEK

Oplachovací prostředek
Arjo Liquids Flusher Rinse

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

Mírný alkalický prostředek 
určený pro automatizované 
oplachování nádob na moč 
a proplachování trubek 
systému zabraňující tvorbě 
vodního kamene při použití 
tvrdé vody. Lze ho použít na 
povrchy odolné vůči zásadám, 
jako např. nerezovou ocel, 
keramiku, sklo a odolné plasty.

Pokyny k použití 
Oplachování: 0,5–1,5 ml/l v závislosti na tvrdosti vody. 
Parní generátor: 1,5–4,5 ml/l v závislosti na tvrdosti vody.  
Před použitím ověřte kompatibilitu polysulfonů (PSU, PPSU) 
a podobných materiálů. 
Nemíchejte s jinými chemikáliemi.

Technické údaje  
Měrná hmotnost (20 °C): 1,140 (obvyklá) 
pH při dodání (obvyklé): 9,7 
pH vody při 1 ml/l (obvyklé): 8,8 
Viskozita: 12,3 cSt

Složky  
Sekvestrační činidlo, inhibitor vodního kamene, inhibitor koroze.

Bezpečnost a manipulace  
Viz bezpečnostní list.

Informace o skladování  
Skladujte na chladném, suchém místě chráněném před mrazem 
a mimo dosah kyselin a silných oxidačních činidel. 
Skladujte ve svislé poloze v původních nádobách. 
Optimální teplota skladování je 5–25 °C.

Biologicky odbouratelný a recyklovatelný  
Biologicky odbouratelné složení a recyklovatelné obaly. 
Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím 
pečlivě přečtěte návod k jeho použití, nebo jiný dokument dodávaný společně 
s výrobkem, který obsahuje také informace k bezpečnému používání a další 
varování ve vztahu k prostředku.



© Arjo AB, Listopad 2021. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel.
Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu, vlastností a specifikací inzerovaného typu zdravotnického
prostředku bez předchozího upozornění. ® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.

Výrobce:  ArjoHuntleigh AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Švédsko · reg. č.: 556304-2026 · +46 10 335 4500
Lokální distributor: Arjo Czech Republic s.r.o. · Na Strži 1702/65 · 140 00 Praha 4 · Česká Republika · IČO: 469 62 549 · +420 225 092 388

OBJEDNACÍ INFORMACE

Jazyk 5 l

(DE/NL/FR/IT) 504029301

(EN/PL/CZ/FR) 504029302

(PT/GR/TR/ES) 504029303

(EN/CN/RU) 504029304

(SV/DA/NO/EN) 504029305

(JP/KR/AR/EN) 504029308
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