Imitant zbarvující ICH-P

Použití

Zdravotní
riziko

Imitant zbarvující ICH-P je ur en pro výcvik
práce s kontaminantem, avšak bez rizik, která
nebezpe né kontaminanty p edstavují. Imitant se
aplikuje nást ikem ze spreje a ponechá se
zaschnout. P ítomnost imitantu na povrchu se
prokazuje
vyvolávacím
inidlem
ICH-V, které se aplikuje bu
nást ikem
z mechanického aerosolového rozprašova e, nebo
tak, že se provede st r imitantu ovlh eným
tampónem, na který se posléze nakápne n kolik
kapek vyvolávacího inidla ICH-V z lahvi ky
s kapátkem. P ítomnost imitantu se projeví
erveným zbarvením.
Imitant nep edstavuje nebezpe ný p ípravek ve
smyslu zákona . 356/2003 Sb. (tzv. chemický
zákon). P i dodržení b žných hygienických
návyk nehrozí žádné poškození zdraví p i použití
imitantu.
Práce s imitantem nevyžaduje žádné zvláštní
pracovní a ochranné pom cky.

Ochrana
zdraví

Jiná
nebezpe í

Vydatnost

Imitant p edpln ný ve spreji ICH-P obsahuje stla ený ho lavý plyn. Nádoba je
pod stálým tlakem: nevystavujte slune nímu zá ení a teplotám nad 50oC. Ani
vyprázdn nou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohn . Nest íkejte do
otev eného ohn nebo na žhavé p edm ty. Uchovávejte mimo dosah zdroj
zapálení – zákaz kou ení. Uchovávejte mimo dosah d tí.
Vyvolávací roztok ICH-V m že zp sobit rezavé skvrny na od vech.
ICH-P, sprej AN 405/300 ml:
ibližn 2,5 m2.
ICH-P, sprej AN 210/150 ml:
ibližn 1,2 m2.
ICH-PT, ICH-PTb - 1 litr výrobku (viz alternativní výrobky):
ibližn 5 – 10 m2.
Vyvolávací roztok ICH-V v mechanickém aerosolovém rozprašova i
(viz p íslušenství):
ibližn 3 – 5 m2.
Záru ní doba:
Výrobek ICH-P: 2 roky
Výrobky ICH-PT, ICH-PTb: 1 rok

Další
informace

Vratnost obal :
Použité plastové obaly od výrobk ICH-PT a ICH-PTb (viz alternativní výrobky)
jsou odebírány výrobcem k recyklaci, je-li z etikety patrné, o jaký jde výrobek.
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Alternativní výrobky
Imitant ICH-P je obvykle dodáván v p edpln ném spreji AN
405/300 ml. Alternativn je dodáván v menším spreji AN
210/150 ml.
Pro nást ik pomocí za ízení DP-2, OS-3 nebo jiných jsou
dodávány modifikované imitanty ICH-PT a ICH-PTb
v plastových nádobách o objemu 2 nebo 5 litr . P ítomnost
imitant ICH-PT a ICH-PTb na cvi ném povrchu se
prokazuje stejn jako v p ípad ICH-P. Imitant ICH-PT se
sobením inidla ICH-V zbarvuje erven , imitant ICHPTb mod e.

íslušenství
íslušenství je dodáváno jako sou ást výcvikové soupravy, ale i samostatn . Toto
íslušenství zahrnuje:
- vyvolávací inidlo ICH-V v plastové lahvi ce s kapátkem, 20 ml,
- vyvolávací inidlo ICH-V v mechanickém aerosolovém rozprašova i, 100 ml,
- tampony pro provád ní st
(vyobrazeny zabarvené imitanty ICH-P a ICH-PTb),
- roztok pro zvlh ení tampon p ed st rem IS-1 v plastové lahvi ce s kapátkem, 20
nebo 50 ml
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