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Технічний опис мийного засобу
ТМ"Helper"
Засіб для миття скла Морська свіжість
Дата складання: 15.01.201
Версія 2
Нормативний документ: «Технічний регламент мийних засобів»;
ТУ У 30914218.008-2000 «Засіб для миття скла. Технічні умови»
Система управління якістю: ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)
Призначення.
Миючий засіб для миття та доведення до блиску скла, дзеркал, пластику екранів телевізорів та
моніторів, інших водостійких поверхонь (кахельна плитка, кераміка, скляний посуд та столові
прилади, вітрини торгівельних закладів, автомобільне скло, стіни приміщень з водостійким
типом покриття). Засіб дозволяє видаляти різноманітні складні забруднення (вапняний наліт,
кіптяву, пил та атмосферні осади, жирові плями, відбитки від пальців, сліди від контакту з
комахами та ін.). Засіб готовий до використання, забезпечує ефективне миття та економне
використання. Наявність у складі спирту додатково забезпечує також м’яку дезінфекцію
поверхні. Після використання засобу у приміщенні залишається приємний запах свіжості.
Технічний опис інгредієнтів
Загальна хімічна назва
Назва згідно
(перелік інгредієнтів)
INCI
Вода деіонізована
Water
Бутиловий ефір
Propylene glycol
пропіленгліколю
mono n-butyl ether
Ізопропіловий спирт
Iso-propil alcohol
Етоксильований
розгалужений насичений
жирний спирт
Ароматична композиція
Гідроксид амонію
Хлорид амонію
Барвник голубий (Brilliant
Blue R)

Тип речовини
Розчинник
Органічний
розчинник
Органічний
розчинник

CAS №
7732-18-5
5131-66-8

Isotrideceth-9

Неіоногенна ПАР

24938-91-8

Не встановлено
Ammonia solution
Ammonium chloride
С.І. 42660

Запашник
Лужний інгредієнт
Неорганічна сіль
Барвник
бензенесульфоновий

Не застосовується
1336-21-6
12125-02-9
6104-59-2

67-63-0

Фізико-хімічні властивості.
Зовнішній вигляд: однорідна однофазна прозора рідина без сторонніх домішок.
Колір:світло-синій.
Запах: відповідає використаній ароматичній композиції, аромат морської свіжості.
Густина (20 0С): 0,96 ± 0,10 г/см3
Водневий показник (без розведення): 9,0 - 11,0 од.рН.
Розчинність: в діапазоні температур характерних для закритих приміщень змішується з
водою у будь яких пропорціях.
Вплив на навколишнє природне середовище.
Ступінь повного або первинного біорозкладу поверхнево-активних речовин: здатність до
біологічного розкладання неіоногенних поверхнево-активних речовин – 85%.
Вміст фосфатів: не містить.
Вплив на поверхні.
При дотриманні правил застосування матеріали, що звичайно підлягають обробці засобом
(скло, кришталь, керамічна плитка та ін.) не пошкоджуються під впливом миючого засобу. У
випадку сумнівів слід перевірити дію засобу на невеликій ділянці поверхні у непримітному
місці.
Пінні властивості.
Розчини засобу для миття скла ТМ «Helper» мають помірно пінні властивості.
Рекомендації по застосуванню.
Засіб рекомендується використовувати за допомогою розпилювача. Засіб готовий до
використання та не потребує попереднього розведення. Фіксатор розпилювача повернути в
положення робочого стану. З відстані 20-25 см розпилити засіб на поверхню. При цьому слід
забезпечити рівномірне та щільне покриття поверхні засобом. Залишити засіб на 0,5-3 хв.
Ретельно протерти поверхню сухою чистою тканиною або паперовими рушничками. У разі
сильного забруднення (кіптява, жирові плями) обробку можна повторити. Для досягнення
блиску рекомендується додаткове протирання поверхні. При використанні засобу без
розпилювача спочатку слід змочити губку засобом, ретельно протерти поверхню, щоб не
залишилося сухих ділянок. Витримати 3-5 хв. Протерти поверхню сухою чистою ганчіркою.
Не залишає розводів і не потребує додаткового змиття водою.
Правила безпеки.
Не існує небезпеки горіння або вибуху. Якщо засіб розлився, то необхідно здійснити його
збирання за допомогою ганчірки або губки. Не змішувати з іншими речовинами. Не
використовувати для миття рук, обличчя та продуктів харчування. Використання захисного
одягу при користуванні засобом не обов’язкове.
Обережно. При попаданні в очі викликає подразнення. Запобіжні заходи. Уникати попадання
в очі. При попаданні засобу в очі промити їх великою кількістю води, при необхідності
звернутися до лікаря. Після застосування засобу вимити руки. Не вдихати випарів засобу. Не
ковтати, в разі проковтування та погіршенні стану здоров’я звернутися до лікаря. Берегти від
дітей!
Зберігання.
Зберігати в оригінальній тарі в герметично закритому вигляді в сухих приміщеннях при
температурі від -20 0С до +30 0С та відносній вологості не більше 80% на відстані від
опалювальних пристроїв не менш ніж 1 м, окремо від харчових продуктів та напоїв. Слід

уникати тривалої дії прямих сонячних променів. В разі замороження засіб слід відігріти до
кімнатної температури, при цьому його миючі властивості не змінюються.
Строк придатності - 5 років з дати виготовлення. Гарантійний строк відповідає строку
придатності.
Пакування та транспортування.
Засіб реалізується споживачу в РЕТ пляшках номінальним об’ємом 500 мл (варіанти з
розпилювачем та запаска). Групове пакування – 500 мл*12 шт/ящ. Під час зберігання та
транспортування готову продукцію зберігають в штабелях висотою не більше 5 рядів з
проходами між ними. Засіб дозволяється транспортувати усіма видами транспорту в критих
транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному
виді транспорту, в інтервалі температур від -20 0С до +30 0С.
Дозволено Міністерством охорони здоров’я України.
Виробник/служба споживачів: www.omega-b.com.ua E-mail: info@omega-b.com.ua
тел.: +380 48 729 63 20
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