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Технічний опис мийного засобу 

 
ТМ "LIV" 

Миючий засіб для зовнішнього миття вагонів  «Актив кислотний» 
Дата складання: 15.01.2019 

Версія 2 

ТУ У 24.5-30914218-030:2010 «Засіб мийний універсальний для промислового використання. 

Технічні умови»  

Система управління якістю: ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)   

                                                     
Призначення.  

Мийний засіб «LIV Актив кислотний» є висококонцентрованим рідким кислотним продуктом, 

забезпечує високий миючий ефект, зокрема при видаленні органічних та неорганічних комбінованих 

забруднень різноманітної природи (нафтопродукти, залізоокисні, атмосферні та земляні забруднення, 

пил, бруд, вапняний нальот і т.п.). Призначений для періодичного та повсякденного ручного та 

механізованого миття зовнішніх і внутрішніх кислотостійких поверхонь з нержавіючої сталі, алюмінію, 

хромованих та нікельованих ділянок, лакофарбних поверхонь, гуми, полімерних матеріалів та скла 

пасажирського рухомого складу (вагони пасажирських, дизель-електропоїздів), транспорту спеціального 

призначення, обладнання підприємств харчової промисловості, торгівлі та санітарно-технічного обладнання. 

Засіб забезпечує поверхням з нержавіючої сталі, покритих хромом або нікелем блиск. Підходить для 

води будь-якої жорсткості.  

 

Технічний опис інгредієнтів. 

Вода деіонізована, кислота сірчана, кислота ортофосфорна, етоксильований насичений жирний 

спирт, ізопропіловий спирт, тринатрієва сіль  метилгліциндиоцтової  кислоти, уротропін.  

 

Хімічні та фізичні властивості.  

Зовнішній вигляд: однорідна однофазна безбарвна або слабо-жовта рідина без сторонніх домішок, 

допускається наявність осаду.  

Запах: слабо-кислотний з відтінком спиртового  

Густина (20 0С): 1,32±0,05 г/см3 

Водневий показник (без розведення): 0,5-2,5 од. рН 

Розчинність концентрату: змішується з водою у будь яких пропорціях в широкому діапазоні 

позитивних температур (~0…100  0C).  

 

Вплив на поверхні:  

При дотриманні  правил застосування матеріали, що звичайно використовуються  для виробництва 

транспортних засобів та устаткування харчової промисловості, такі як легована сталь, алюміній, 

хромовані та нікельовані ділянки, лакофарбні  поверхні та скло не руйнуються під впливом робочих 

розчинів кислотного засобу. Не використовувати на поверхнях з кольорових металів, оцинкованих 

лужених та об’єктах з підвищеною чутливістю до дії кислот. У випадку невпевненості в складі 

матеріалу слід попередньо протестувати на невеликій ділянці. Механізми та інструментарій, якими 

здійснюється обробка, та ємкості, де зберігаються робочі розчини, повинні мати антикорозійні 

покриття.   



 

Пінні властивості. 

Робочі розчини кислотного мийного засобу «LIV Актив кислотний» мають помірно пінні 

властивості.  

 

Рекомендації по застосуванню.  
Час, температуру мийки та концентрацію робочого засобу визначає спеціаліст в кожному 

конкретному випадку, в залежності від ступеню забруднення та конструктивно-технологічних 

особливостей транспортних засобів і обладнання. Роботи за допомогою очисника здійснюються при 

температурі більше 00С. Засіб використовується у вигляді 1,0 -10,0 % водного розчину. При 

виконанні внутрішніх робіт використовується розведеним з водою у співвідношенні 1:100. Для 

видалення сильних забруднень наноситься без розведення. Експозиція робочого розчину на поверхні, 

яка очищається 2 - 5 хвилин; особливо слідкувати при обробці поверхонь зі скла та/або тонкої емалі. 

Миття поверхонь проводиться, послідовно виконуючи три технологічні операції: нанесення 

робочого розчину на оброблювану поверхню; розтирання розчину по поверхні; змивання розчину 

водою. Для приготування робочих розчинів використовується водопровідна вода. Норма витрати 

робочого розчину при механізованому способу обмивці становить 6-9 літрів на один вагон.  Засіб не 

повинен попадати у навколишнє середовище без попередньої нейтралізації кальцинованою содою 

або гашеним вапном.  
Таблиця 2 

Норми витрачання миючого засобу при приготуванні робочих розчинів для регулярного миття 

пасажирських вагонів 

Після ополіскування від миючого засобу рекомендується здійснити контроль на залишкову 

кислотність. Наявність чи відсутність кислотності в змивних водах перевіряють за допомогою 

індикатора метилоранжу. До 100 мл змивної води додають 1-2 краплі розчину метилоранжу. При 

відсутності кислоти вода забарвлюється в жовтий колір, при наявності кислот – вода забарвлюється в 

помаранчевий колір. Наявність чи відсутність залишкової кислоти на поверхні вагонів або 

обладнання перевіряють за допомогою індикаторного лакмусового паперу. Для цього одразу ж після 

мийки до вологої поверхні прикладають індикаторний папір. Якщо колір не змінюється – залишкова 

кислота відсутня. Малиновий колір свідчить про наявність на поверхні залишкової кислоти.  

 

Правила безпеки. 
Уважно прочитайте інструкцію по використанню. До роботи повинні допускатися особи, які 

попередньо пройшли інструктаж по техніці безпеки. Запобігайте попаданню в очі, ротову 

порожнину, на шкіру та одяг. При приготуванні робочого розчину засобу та його використанні в 

ручному режимі працювати тільки в спецодязі з кислотостійкої тканини, гумових рукавицях та 

захисних окулярах. Не вдихати пари, берегти очі та шкіру. Концентрат може викликати подразнення 

або навіть опік. Засіб не призначений для миття шкіри та продуктів харчування. Зберігати в 

промаркованій тарі та недоступному для дітей місці. При попаданні в очі ретельно промити 2,0% 

розчином бікарбонату натрію (питної соди), потім промити проточною водою та звернутися за 

консультацією до лікаря. Засіб пожежобезпечний (водний розчин). Якщо засіб розлився, то необхідно 

розбавити водою та здійснити збирання матеріалу за допомогою ганчірки або інертного 

абсорбуючого матеріалу (пісок, кізельгур та ін.). Не змивати в каналізацію без попередньої 

нейтралізації содою. Не змішувати та не застосовувати засіб разом з іншими засобами для миття та 

чистки. 

 

 

 

Термін пробігу вагонів (в добах) 

Кількість миючого засобу для 

приготування 

100 л/кг робочого розчину (л/кг) 

До 2-х діб 1 - 3 

Від 2-х до 4-х діб 2 - 4 

Більше 4-х діб 3 - 5 

Проведення оздоровчої обробки 5 - 10 



 

Зберігання.  

Зберігати в оригінальній тарі в герметично закритому вигляді в сухих добре вентильованих 

складських приміщеннях при температурі від 0 0С до +30 0С та відносній вологості не більше 80%. 

Слід запобігати тривалої дії прямих сонячних променів.   

Гарантійний термін зберігання – 24 місяця з дня виготовлення.  

 

Пакування та транспортування.  

Засіб реалізується споживачу в РЕ каністрах номінальним об’ємом 10 л. Під час зберігання та 

транспортування готову продукцію зберігають в штабелях висотою не більше 2 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 0  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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