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Pracia prísada na báze zmesy rozpúšťadiel                                    

■ Použitie
SOLVENT je pracia prísada na báze zmesy rozp-
úšťadiel, ktorá účinne odstraňuje škvrny  
od  živíc, niektorých prírodných a syntetických farbív. 
Táto zmes môže tiež nahradiť niektoré syntetické 
rozpúšťadlá (methylen chlorid, cyklohexan, aceto ). 
Nie je úplne rozpustný vo vode, preto v pracom 
kúpeli musí byť kombinovaný s tenzidovým pracím 
prostriedkom napr.DET
Na odstránenie zvlášť odolných škvŕn sa používa 
priame pôsobenie neriedeného prostriedku na 
škvrnu (15minut), s následným štandardným vy-
pratím. 

■ Návod na použitie 
Dávkovanie automatickými dávkovacími 
zariadeniami.Orientačné dávkovanie 1-10ml/kg 
suchého prádla. Presné dávkovanie stanoví 
odborný poradca v závislosti na intenzite  typu 
zašpinenia, parametrov pracej vody ( tvrdosť

, obsah Fe, Mn, Cu, 
pH…) a typu pracieho stroja. 
  
■ Fyzikálno-chemické vlastnosti 
Vzhľad: žltkastá kvapalina  
Hustota (20°C): 1,1 g/cm3  
pH (1% roztok): 6 
Zloženie: deriváty solí kys. adipovej, glutarovej, 
sukcinovej  

■ Údaje o nebezpečnosti prípravku 
Klasifikácia prípravku: nie je klasifikovaný ako 
nebezpečná látka 

■ Pokyny pre prvú pomoc 
Všeobecné pokyny: Všeobecné pokyny sú 
v platnosti. Zasiahnutý odev ihneď vyzlečte. Po 
požití se môžu príznaky otravy objaviť až po 
niekoľkých hodinách, preto je nutný lekársky dohľad 
minimálne 48 hodin po nehode.   
Pri nadýchaní: Preneste na čerstvý vzduch.  
Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej 
polohy na boku a zabezpečte odvoz na lekárske 
ošetrenie. 
Pri styku s pokožkou: Postihnutú oblasť dôkladne 
opláchnite vodou. Pri bežnom používaní k 
podráždeniu nedochádza.  
Zabezpečte lekárske ošetrenie, ak sa objavia 
ťažkosti.  
Pri zasiahnutí očí: Ihneď vypláchnite otvorené oči 
veľkým množstvom vody a okamžite zabezpečte 
lekárske ošetrenie.  

Pri požití: Odstráňte prostriedok z úst, podajte  
pohár vody a okamžite zabezpečte lekárske 
ošetrenie.Nevyvolávajte zvracanie! 

■. Osobné ochranné prostriedky 
Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:  
Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.  
Po práci si dôkladne umyte ruky a exponovanú 
pokožku. Nejedzte a nepite pri používaní. Chráňte 
oči a pokožku. 
Ochrana dýchacích orgánov: Pri vzniku aerosolu 
použite vhodnú ochranu dýchacích ciest. 
Ochrana rúk: Ochranné rukavice (nitril). 
Ochrana očí: Ochranné okuliare alebo štít. 

■ Pokyny pre manipuláciu a skladovanie 
Pokyny pre manipuláciu: Dodržujte všeobecné 
hygienické predpisy pri práci s chemikáliami. 
Manipulácia nie je  povolená  nepovolaným  
a nepoučeným osobám. 
Upozornenie na ochranu pred ohňom: Nie sú 
nutné žiadne zvláštne opatrenia. 
Požiadavky na skladovacie priestory a nádrže: 
Skladujte len v originálnych obaloch. 
Ďalšie údaje k podmienkam skladovania: Skla-
dujte v uzavrených obaloch. V chlade - nad 5°C.
Balenie: Kanister, sud. Obaly po vyprázdnení 
dôkladne vypláchnite vodou. Výplachovú vodu 
použite k zosilneniu pracieho kúpeľa po konzultácii 
s odborným poradcom Kanistre  a 
sudy vrátane uzáverov sú vyrobené z materiálov 
vhodných na recykláciu.  


