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Hapan erikoispesuaine kalkki- ja ruostesaostumien sekä oksidikalvojen poistoon terveydenhuollon
instrumenttipesukoneista ja instrumenteista.

Käyttökohteet Välinehuollon erikoistuote: Soveltuu manuaalisiin ja koneellisiin menetelmiin, myös käytettäväksi
ultraäänipesulaitteissa. Ruostumaton teräs, muovit, silikonimateriaali, useimmat alumiini-, messinki- ja
kuparimateriaalit.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet Steel on erikoistuote instrumenttipesukoneiden ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen
instrumenttien pinnan kalkki- ja ruostesaostumien sekä oksidikalvojen poistoon. Poistaa tahroja myös
silikoni- ja muovipinnoilta. Steel poistaa saostumat ja kirkastaa metallipinnat. Tuote huuhtoutuu
pinnoilta hyvin.

Käyttö- ja
annostusohje

Instrumenttikoneen puhdistus: 100-300 ml (0,5 - 1,5 % laimennos), kalkinpoisto-ohjelma. Jos käytetään
muita pesuohjelmia, on varmistettava, ettei muita pesuaineita käytetä samanaikaisesti.
Instrumenttien puhdistus: 20 % käyttölaimennos (2 dl/0,8 l vettä) lämpimään veteen, 30 min - 1 h
liotusaika.
Jos saostumaa jää instrumentteihin, pyyhi pinta. Pese ja huuhtele instrumentit heti liotuksen jälkeen.
Ultraäänipesulaitteessa: 20 ml - 200 ml/1 - 0,8 l lämmintä vettä. Instrumenttien liotus
30 min, jonka jälkeen ohjelman kesto 10 min, huolellinen huuhtelu.

Huomioitavaa Käytetty liuos vaihdetaan päivittäin. Hapan tuote. Ei saa sekoittaa klooripitoisten aineiden kanssa.
Korroosiovaurioiden välttämiseksi tuote ei saa kuivua pinnoille.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

Orgaanisia happoja 15-30 % liuottaa saostumat

Glykolieetteriä 5-15 % liuotin, lisää puhdistustehoa

Ionittomia tensidejä < 5 % pinnan kostuttaja, pesuaktiiviaine

Tuotteen pH 1.5 vahvasti hapan

Käyttöliuoksen pH 3.0 hapan

Varastointi Säilytettävä huoneenlämmössä, käyttö 3 v. valmistusajankohdasta.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas neste, ominainen tuoksu

Valmistusmaa SUOMI

Steel
Hapan erikoispesuaine
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Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Steel happamaan erikoispesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee
ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle
(Suomessa Fimea).

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN

6 x 1 l 8224 6417964082241 6417964482935

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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