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NEODEKONT
tekuté dekontamina ní mýdlo
A

A

Vhodný na všechny b žné povrchy techniky a materiál .
inný na b žná zne išt ní – nap . šmír, zaschlé oleje apod.
innost dekontaminace radionuklid ov ena v ÚJV ež a.s.
Vhodný na pokožku - zdravotní nezávadnost ov ena ve Státním
zdravotním ústavu v Praze.
Nevhodný na optické sklo a citlivé ásti p ístroj . Není ur en pro
dekontaminaci o í, sliznic ani pro vnit ní užití.
Používá se jako b žné tekuté
mýdlo.
Balení:

- láhev 700 g
- kanystr 6,5 kg

Minimální trvanlivost
18 m síc .
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NEODEKONT
dekontamina ní prost edek s mycím a istícím ú inkem

Neodekont je speciální dekontamina ní prost edek s mycím a istícím ú inkem ur ený
pro dekontaminaci rukou a také ostatních ástí t la, p ístroj , nástroj , podlah aj. povrch
kontaminovaných radioaktivními látkami. Neodekont je koncentrovaný mycí a istící
prost edek s obsahem abraziva, které je schopno odstranit radioaktivní látky ulp lé na povrchu
tuhé látky. S vodou vytvá í mírn alkalické suspenze, které nemají korosivní ú inek na
dekontaminované materiály.
Látky z nichž je Neodekont složen mu dávají vlastnosti detergentu, emulgátoru,
chemosorbentu a áste
i iontom ni e. Má výborné smá ecí vlastnosti a schopnost vytvá et
s iontovými formami radionuklid pevné cheláty. Mechanické odstran ní kontaminantu na
principu abraze se uplat uje zejména u povrchové kontaminace snímatelným kontaminantem.
Spojením odlišných fyzikálních a chemických ú ink Neodekontu je dosaženo vysoké
dekontamina ní ú innosti p i odstra ování radioaktivního kontaminantu bez ohledu na to, zda
je vázán na organické i anorganické materiály, v etn povrch zne ist ných tukem.
Neodekont je ur en p edevším pro pracovníky kontrolovaných zón jaderných
elektráren, radiochemických laborato í, odd lení nukleární medicíny, uranového pr myslu
armádních útvar , hasi ských záchranných sbor , jednotek civilní ochrany, apod. Dále m že
být využit pro hygienickou o istu pracovník p i zpracování a ukládání radioaktivních odpad .
Neodekont by mohl být také využit p i odstra ování nežádoucí kontaminace vzniklé
v d sledku radia ní havárie spojené s únikem radioaktivních látek a to jak jednotkami civilní
ochrany a armády, tak samotným obyvatelstvem.
Neodekont není ur en pro dekontaminaci citlivých ástí t la (o í, sliznic, apod.).
Rovn ž tak nesmí být použit pro vnit ní dekontaminaci osob. V p ípad jeho nežádoucího
požití je t eba vypít co nejv tší množství vody a ihned vyvolat zvracení.
Neodekont není vhodné použít k dekontaminaci optického skla.
Neodekont je dodáván v polyethylenových lahvích s lehce otvíratelným uzáv rem o
obsahu 700 g , nebo v polyethylenových kanistrech o obsahu 6,5 kg, resp. i v tší. Minimální
trvanlivost je 18 m síc .
Ov ení ú innosti dekontamina ního prost edku Neodekont bylo provedeno v ÚJV
ež, a. s. v zá í 1999 s dobrými výsledky.
Neodekont byl rovn ž odzkoušen z hlediska zdravotní nezávadnosti Státním
zdravotním ústavem v ervnu 2000.
Vyrábí MPD plus, s. r. o. Rakovník pro Decomkov Praha, s. r. o.
Návod k použití: na vlhké ruce naneseme 2-3 ml prost edku, pe liv roztíráme a opláchneme
vodou. Vlhkou k ži dekontaminujeme roztíráním prost edku tampónem a opláchnutím vodou.
Na pevném povrchu po indikaci kontaminantu roztíráme asi 5 ml prost edku had íkem a povrch
opláchneme. Nepoužíváme v blízkosti sliznic a o í. Pouze pro vn jší použití. Odpady
zneškod ujte v souladu s místními p edpisy.
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