Productinformatieblad – Doseer set (NL,BE)

M.M.S. CLASSIC activering:

Gebruik biociden veilig! Lees altijd het etiket en de
productinformatie voor gebruik!
De twee-componenten product M.M.S. CLASSIC® van
AQUARIUS pro Life® biedt betrouwbare bescherming tegen
bacteriën, virussen, schimmels, sporen, algen, mijten,
parasieten, biofilms en andere ziektemakende bacteriën
zoals Legionella.
Toepassingen: Onze M.M.S. CLASSIC is goedgekeurd voor de
behandeling van drinkwater, voor mobiel gebruik buitenshuis,
zoals wandelen, kamperen, caravans, boten, appartementen,
voor algemene desinfectie in de particuliere sector en voor de
hygiëne in de veehouderij. Het is gemakkelijk en veilig in gebruik
en werkt snel en betrouwbaar op basis van chloor dioxide, het
krachtigste virussen en bacteriën killer dat de mensheid kent.
Het reinigt vlees, groenten en fruit b.v. tegen hepatitis A, MRSA,
EHEC, miltvuur en Escherichia coli.

Door het mengen van beide stoffen in de verhouding 1:1 ontstaat
de biocide chloordioxide met kiemdodende werking. Activeer
b.v. 1 druppel NaClO2 (component A) met 1 druppel HCl
activator (component B) in een droge glas (geen metaal). Wacht
ongeveer 45 seconden tot een goudgele kleur en geur van chloor
optreedt. Vul dan het glas met ongeveer 150 ml water en gebruik
deze oplossing geactiveerd zo snel mogelijk! De mengverhouding
is altijd 1:1, de wachttijd altijd 45 seconden, ongeacht het aantal
geactiveerde druppels! Gebruik een component nooit alleen!
de componenten alltijd in het productfles bewaren!
CDSplus activering:

Opslag en houdbaarheid: In het niet geactiveerde toestand zijn
beide componenten, 2-5 jaar ongekoeld houdbaar. Na activatie is
de oplossing klaar voor gebruik en moet onmiddellijk worden
gebruikt. Koel, droog, rechtop staand, goed gesloten, en buiten
bereik van kinderen opslaan! Houdbaarheid: zie bodem van de
fles.
Aanbevolen dosering:
Algemeen oppervlaktedesinfectie: 1 verstuiving komt overeen
met 0,10ml vloeistof. Voorheen altijd controleren op
kleurechtheid!
- Ca. 5 geactiveerde druppels (5 + 5) M.M.S. CLASSIC in onze
Miro 10ml glazen fles geven (accessoire doseer set), opvullen
met water, schroef dan de spray pomp erop.
- of ca. 2,5 ml geactiveerd CDSplus in onze Miro 10ml glazen fles
(accessoire doseren kit), opvullen met water, schroef dan de
spray pomp erop.
Oppervlakken gelijkmatig besproeien, laat het enkele minuten
inwerken en veeg dan de vlakte af.
Drinkwater Behandeling:
Geef 1-2 spraystoten in een 250ml glas of 4-8 spraystoten in 1
liter van de bovenstaande verdund CLASSIC / CDSplus
oplossing, ongeveer 1 - 2 minuten wachten, dan is het veilig om
te drinken. Dosis en blootstellingstijd (tot 15 minuten), aan te
passen, afhankelijk van de vervuiling. Meer doseer
aanbevelingen zie relevante product informatiebladen.
Over / onder dosering: waar bij een te laage doseringen restbesmettingen en dus kan leiden tot ernstige ziekten, is
tegenoverstaand bij een overdosis, zelf tot 20 keer tot nu toe
geen blijvende bijwerkingen bekend.
Verwijdering en bescherming van het milieu:
De
grondstoffen voor onze eco-vriendelijke verpakking en dit
informatieblad worden afgedrukt uit duurzaam beheerde bossen
(FSC) en klimaatneutraal. A.u.b bij het oud papier. Onze flessen,
de kindveilige dop en het etiket zijn van HDPE materiaal en
dienen gescheiden voor recycling worden afgevoerd.

Activering (pas indien nodig): Open het deksel, doe de
activeertablet in de vloeistofcomponent, sluit het deksel en
wacht een reactietijd van 24 tot 36 uur af bij kamertemperatuur.
De geelgekleurde oplossing is nu klaar voor gebruik. Bewaar de
oplossing in de productfles of alleen in glazen flessen! Er is altijd
de hele fles in een keer geactiveerd, geen gedeeltelijke
activeringen mogelijk. Gebruik een component nooit alleen.
Gebruik de tablet nooit anders dan hierboven staat aangegeven!
Na de activering is de oplossing gekoeld op (<11 graden Celsius,
koelkast) en donkere opslag ongeveer 6-9 maanden houdbaar en
dient te worden gebruikt binnen deze tijd.
Inhoud:
1 x 10ml fles Mironglass
1 x sproeipomp cap (gemonteerd pompslag 0,10ml / spraystoot)
1 x 5ml fijn doseerpipet (PE) met luertip
1 x 6 ml maatbeker (PE) met deksel
1 x glazen doseerpipet
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