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Neutralizačná pracia prísada               

■ Použitie
NEUTRA je neutralizačný prostriedok alkálií  na 
báze kyseliny citrónovej, ktorý pri poslednom alebo 
predposlednom pláchaní neutralizuje prípadn é 
reziduá alkálií na tkanine, znižuje tvorbu 
anorganických usadenín (inkrustácia) na vláknach 
a zároveň zlepšuje povrch vypraného prádla. 

■ Návod na použitie 
Dávkovanie automatickými dávkovacími 
zariadeniami 
Orientačné dávkovanie 2 - 8 ml/kg suchého prádla 
pre pranie. Presné dávkovanie stanoví odborný 
poradca.

■ Fyzikálno-chemické vlastnosti 
Vzhľad: bezfarebná kvapalina  
Hustota (20°C): 1,1 g/cm3  
pH (1% roztok): 3  
Zloženie: kyselina citrónová >30% 

■ Údaje o nebezpečnosti prípravku 
Klasifikácia prípravku: Xi dráždivý + symbol Ne-
bezpečenstvo pre osoby a životné prostredie:  R 
36 Dráždi oči  

■ Pokyny pre prvú pomoc 
Všeobecné pokyny : Všeobecné pokyny sú 

v platnosti S23: Nevdychujte plyn/dym/pary/

aerosoly. S26: V prípade kontaktu s očami je po-

trebné ihneď ich vypláchnuť s veľkým 

množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S45: V 

prípade nehody alebo nevoľnosti, okamžite 

vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte 

toto označenie látky alebo prípravku). S36/37/39: 

Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné 

prostriedky na oči/tvár. 

■ 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: 
Skladujte v uzavretých obaloch. V chlade - nad 5°C. 
Skladujte oddelene od alkálií. 

Balenie: Kanister, sud. Obaly po vyprázdnení 
dôkladne vypláchnite vodou. Výplachovú vodu po-
užite k zosilneniu pracieho kúpeľa po konzultácii s 
odborným poradcom Kanistre a 
sudy vrátane uzáverov sú vyrobené z materiálov 
vhodných na recykláciu.  
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