
 

ORO CLEAN®LIQUID 
 
 

Detergent concentrat cu excelente proprietăţi de curăţare  
pentru sistemele de aspiraţie, scuipătoare şi separatoare de amalgam 

 
 

MOD DE UTILIZARE 
 

După procedurile chirurgicale şi înainte de dezinfecţie clătiţi bine cu apă sistemul de aspiraţie. 
Pentru curăţare, preparaţi 2 litri de soluţie de lucru adică adăugaţi 20 ml în 1 litru apă. 
Pentru a măsura corect dozajul, utilizaţi capacul ca recipient de măsurare. 
Aspiraţi 1,5 litri din soluţia de lucru şi turnaţi cei 500 ml rămaşi în scuipătoare. 
Lăsaţi să acţioneze 30 minute. 
Clătiţi bine cu apă după curăţare. 
Datorită compuşilor speciali din formulă, produsul îndepărtează reziduurile cele mai persistente 
cum ar fi cele de calcar, sânge şi alte depuneri. 
Nu face spumă. 
Putere foarte mare de curăţare. 
Compatibilitate: polietilenă, polipropilenă, politetrafluoetilenă, clorură de polivinil, cauciuc siliconat, 
cauciuc, fontă. 
 
 
CONCENTRAŢII ŞI TIMP DE ACŢIUNE: 

 
       Concentraţie standard de utilizare 2% , adică 20 ML. la 1 litru de apă – 30 minute 
       Din 1 litru soluţie concentrată, la concentraţia de 2%, se obţin 50 litri solutie de lucru. 
       
 
      Cuvânt de avertizare: 
      Atenţie 
       
      FRAZE DE PERICOL:  H290 – Poate fi coroziv pentru metale. H315 – Provoacă iritarea pielii.                 
      H318 – Provoacă leziuni oculare grave 
      FRAZE DE PRUDENŢĂ:  P280.1 – Purtaţi mănuşi de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie şi      

echipament de protecţie a ochilor. P302+P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi 
cu multă apă şi săpun. P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie 
cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact dacă este cazul şi dacă acest 
lucru se poate face uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P332+P313 - În caz de iritare a pielii. 
Consultaţi medicul. P362 – Scoateţi îmbrăcămintea contaminată si spălaţi-o înainte de 
reutilizare.  

      P501.1 – Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglemetările în vigoare.       
 
 

Soluţia este biodegradabilă şi nu prezintă un impact negativ asupra mediului 
 
 
 
     SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE. 


