
 

 

  SSuuppeerrNNoovvaa  NNppHHDD   امریکایی امریکایی ساخت کمپانی ساخت کمپانی   محلول شستشومحلول شستشویک یکCCaassee  MMeeddiiccaall  که توسط که توسط   استاستEEPPAA،،   سازمان محیط زیست سازمان محیط زیست

  ..شده استشده است  انتخابانتخاب  ایاالت متحده به عنوان محصول سبز و ایمنایاالت متحده به عنوان محصول سبز و ایمن

   گراد نگهداری نماییدگراد نگهداری نماییددرجه سانتیدرجه سانتی  0101تا تا   0101محصول را با درب بسته و در دمای محصول را با درب بسته و در دمای . .  

   سازی شودسازی شودلیتر در هر لیتر باید رقیقلیتر در هر لیتر باید رقیقمیلیمیلی  11//88تا تا   11//22غلظت غلظت   بازهبازهمحصول در محصول در این این . .  

  وری و در هر دو نوع شستشوی دستی و خودکار کاربرد داردوری و در هر دو نوع شستشوی دستی و خودکار کاربرد دارداین محصول برای غوطهاین محصول برای غوطه . .  

   گراد باشدگراد باشددرجه سانتیدرجه سانتی  1010دمای آب در زمان استفاده از این محصول نباید بیش از دمای آب در زمان استفاده از این محصول نباید بیش از . .  

   شده برای هر سه عامل غلظت، دما، و زمان تماس استفاده نماییدشده برای هر سه عامل غلظت، دما، و زمان تماس استفاده نماییدتوصیهتوصیهلطفا محصول را فقط در عدد یا بازه لطفا محصول را فقط در عدد یا بازه . .  

  توصیه بر این است که پیش از استفاده از این محصول، یک مرحله شستشو با مایع آنزیمی هم انجام شودتوصیه بر این است که پیش از استفاده از این محصول، یک مرحله شستشو با مایع آنزیمی هم انجام شود . .  

  با با   این محصولاین محصولppHH   شودشودمیمی  استفادهاستفاده  هاهاو قطعات آنو قطعات آن، ، کانتینرها و سبدهاکانتینرها و سبدهاانواع ابزارها، وسایل، انواع ابزارها، وسایل، تمیزکردن تمیزکردن جهت جهت خنثی خنثی..    

  شده از فلز، سیلیکون، شیشه، و پالستیک سازگار استشده از فلز، سیلیکون، شیشه، و پالستیک سازگار استاین محصول خورندگی ندارد و با وسایل ساختهاین محصول خورندگی ندارد و با وسایل ساخته . .  

  مقدار مقدار ، ، این محصول دارای بو و رنگ طبیعی استاین محصول دارای بو و رنگ طبیعی استppHH   ،به به   لیت دارد، ولیت دارد، وو کیو کی  سورفکتانتسورفکتانتعوامل عوامل مقادیر سطح باالیی از مقادیر سطح باالیی از آن خنثی است، آن خنثی است

های مورد استفاده در این محصول، از نوع قابل تجزیه توسط عوامل های مورد استفاده در این محصول، از نوع قابل تجزیه توسط عوامل سورفکتنتسورفکتنت. . کندکندرا تجزیه میرا تجزیه می  سرعت آلودگی زیستی و ارگانیکسرعت آلودگی زیستی و ارگانیک

  ضـررضـررییو موجودات زنده به عوامل بو موجودات زنده به عوامل ب  هاهاییررمک باکتمک باکتپس از استفاده و در فـاضالب با کپس از استفاده و در فـاضالب با ک  ییعنعنییهستند، هستند، ( ( BBiiooddeeggrraaddaabbllee))زیستی زیستی 

  . . هستندهستند  خطرخطرییبب  ستستییزز  ططییمحمح  ییو براو برا  شوندشوندییمم  ههییتجزتجز
 

 
 

  تجهیزات محافظت فردیتجهیزات محافظت فردیدر زمان کار با مواد شیمیایی و وسایل آلوده همواره از در زمان کار با مواد شیمیایی و وسایل آلوده همواره از   ((00

    ..با قابلیت الزم استفاده نماییدبا قابلیت الزم استفاده نمایید

  (( برگهبرگهلطفا در داخل لطفا در داخل  SSDDSS   مطالعه فرماییدمطالعه فرماییداطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را اطالعات دقیق تجهیزات محافظت فردی را))    
  

    . . از داخل سبد یا کانتینر بردارید و از ابزار یا وسایل جدا کنیداز داخل سبد یا کانتینر بردارید و از ابزار یا وسایل جدا کنید  قابل مشاهده راقابل مشاهده را  های درشتهای درشتپیش از استفاده از این مایع، آلودگیپیش از استفاده از این مایع، آلودگی  ((22

  . . شده باشندشده باشندها، و یا کانتینرها که دارای قطعات قابل جداشدن هستند، دقت شود که قطعات از هم جداسازی ها، و یا کانتینرها که دارای قطعات قابل جداشدن هستند، دقت شود که قطعات از هم جداسازی برای ابزارها، وسیلهبرای ابزارها، وسیله  ((00

  ..در دستگاه واشینگ کافی استدر دستگاه واشینگ کافی استبا این محلول با این محلول زمان فاز شستشو زمان فاز شستشو دقیقه دقیقه 22  ،،محلول آنزیمی پیش از استفاده از این محلولمحلول آنزیمی پیش از استفاده از این محلولاز از   استفادهاستفادهدر صورت در صورت   ((44

  . . دقیقه زمان فاز شستشو تنظیم نماییددقیقه زمان فاز شستشو تنظیم نمایید0101از محلول آنزیمی پیش از استفاده از این محلول، از محلول آنزیمی پیش از استفاده از این محلول،   عدم استفادهعدم استفادهدر صورت در صورت 

  محلول با محلول با . . فاده شودفاده شودسازی استسازی است، ممکن است از ترکیب یک محلول بازی و سپس یک محلول اسیدی برای خنثی، ممکن است از ترکیب یک محلول بازی و سپس یک محلول اسیدی برای خنثیدستگاه شستشوی خودکاردستگاه شستشوی خودکار  برایبرایppHH   ،خنثی، خنثی

بر اساس میزان بر اساس میزان . . های بازی و اسیدی ممکن است به سطوح ابزار و کانتینرها بزنند را نداردهای بازی و اسیدی ممکن است به سطوح ابزار و کانتینرها بزنند را نداردتواند زمان سیکل را کاهش دهد و هم آسیبی که محلولتواند زمان سیکل را کاهش دهد و هم آسیبی که محلولهم میهم می

  . . توان قبل از مرحله شستشو با محلول خنثی، یک مرحله شستشو با محلول آنزیمی را در دستگاه واشینگ اجرا کردتوان قبل از مرحله شستشو با محلول خنثی، یک مرحله شستشو با محلول آنزیمی را در دستگاه واشینگ اجرا کردو وضعیت آلودگی، میو وضعیت آلودگی، می

   گیری گیری شدن آلودگی بر اثر زمان، تصمیمشدن آلودگی بر اثر زمان، تصمیمتوان بر اساس مقدار و نوع آلودگی و میزان خشکتوان بر اساس مقدار و نوع آلودگی و میزان خشکشود نیز میشود نیز میانجام میانجام میبا استفاده از برس با استفاده از برس   کهکه  شستشوی دستیشستشوی دستیدر در

  . . ها به تنهایی استفاده کردها به تنهایی استفاده کردوری در محلول آنزیمی و سپس شستشو با محلول خنثی را اجرا کرد و یا از هر یک از محلولوری در محلول آنزیمی و سپس شستشو با محلول خنثی را اجرا کرد و یا از هر یک از محلولکرد و ابتدا یک غوطهکرد و ابتدا یک غوطه

   های خنثی یا آنزیمی استفاده کردهای خنثی یا آنزیمی استفاده کردتوان از هریک از محلولتوان از هریک از محلولمیمی  اولتراسونیکاولتراسونیک  کنندهکنندهپاکپاک  دستگاهدستگاهدر شستشو با در شستشو با..  
  

  . . کیفیت مناسب باشدکیفیت مناسب باشدآبکشی باید با آب دارای خلوص باال و آبکشی باید با آب دارای خلوص باال و   ..انجام شودانجام شودبه طور کامل به طور کامل شستشو، آبکشی باید شستشو، آبکشی باید   از هر مرحلهاز هر مرحله  پسپس  ((55

   گرچه این محصول از نوع گرچه این محصول از نوعLLooww  ttoo  NNoo  FFooaamm   و وFFrreeee  RRiinnssiinngg   است و زمان آبکشی کوتاهی دارد، اما همواره آبکشی با حجم آب کافی و زمان الزم انجام است و زمان آبکشی کوتاهی دارد، اما همواره آبکشی با حجم آب کافی و زمان الزم انجام

  . . شود تا دترجنت بر روی ابزار باقی نماندشود تا دترجنت بر روی ابزار باقی نماند

  شودشود  ستفادهستفادهاا  آب با خلوص باالآب با خلوص باال  ازازحتما حتما   ،،آخرین مرحله آبکشیآخرین مرحله آبکشی  دردر  به ویژهبه ویژه  ..کیفیت آب در شستشو همواره اهمیت داردکیفیت آب در شستشو همواره اهمیت دارد . .  
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