
Uniwersalny preparat w proszku do maszynowego
czyszczenia alkalicznego instrumentów, szkła
laboratoryjnego, oprzyrządowania laboratoryjnego
oraz narzędzi medycznych

mucapur® MP

Zalety
wyjątkowe właściwości rozpuszczania i usuwania brudu,

idealny do mycia szkła,

niezawodnie usuwa silne zabrudzenia, takie jak krew, białko i
pozostałości skrobi,
wysoka tolerancja materiałowa,

ekonomiczny w użyciu

Obszary zastosowania
mucapur® MP jest przeznaczony do alkalicznego
czyszczenia instrumentów medycznych i oprzyrządowania
laboratoryjnego oraz narzędzi medycznych wykonanych
z metalu, szkła, tworzywa sztucznego, gumy, porcelany,
kwarcu, ceramiki. Preparat do stosowania w myjniach
dezynfekatorach oraz zmywarkach  z możliwością stosowania
proszku.

Wskazówki dotyczące stosowania
Stężenia użytkowe:
• przy normalnym znieczyszczeniu 0,1% (10g na 10l wody)
• przy wysokim zanieczyszczeniu 0,4% (40g na 10 l wody)
Wymaganą ilość preparatu mucapur® MP należy odmierzyć za
pomocą dołączonej miarki.
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Dystrybutor Wytwórca
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Skład: Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 648/2004: >30% fosforany, <5% niejonowe środki
powierzchniowo czynne, <5% środki wybielające na bazie
chloru. Substancje dodatkowe: alkalia, metakrzemian sodu,
nośnik chloru, inhibitory korozji, substancje pomocnicze.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma proszek

Kolor biały

pH ok.   12 /   5 g/l /   20 °C

Tarcie, dynamiczne Nie dotyczy

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Chronić
przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w oryginalnym
opakowaniu w temperaturze pokojowej. Termin ważnośc: 3
lata.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

mucapur MP 5kg Eimer 1/Wiadro 230053

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.


