„P ny mají p i dekontaminaci adu výhod:
k vytvo ení p ny sta í malé množství roztoku,
na dob e proniká mezi sou ásti složitých tvar ,
na je složitý systém bublinek, jejichž st ny se neustále pohybují a tím omývají povrch,
nu lze snadno „zhasnout“, tj. rozložit na p vodní roztok a odstranit.“

Dezaktiva ní p na
PD-1c
Dezaktiva ní p na PD-1c je ú inná na
široké spektrum radionuklid . P na je
ur ena k dekontaminaci ploch a p edm
Použití
v laborato ích, pr myslových provozech
apod. P na se nanáší pomocí vhodného p novacího
za ízení, nap . PZ-9S (výrobce EST +, Lede nad
Sázavou). Na kontaminovaný povrch se nanese vrstva
ny cca 3-5 mm mocná. P na ulpívá i na st nách a
evislých plochách. Dutiny p edm
je t eba p nou
vyplnit. P na se ponechá p sobit 10 – 15 min. Pak se
bu odsaje vhodným vysava em, nebo se z povrch
odstraní jinak (opláchne se vodou, ot e se ut rkami).
nu lze rozložit na roztok post ikem vhodných
zhášedel, nap . roztokem p ípravku Lukosan E201
(Lu ební závody Kolín), p ípadn ethanolem. Pro
omezení p ní se vhodné zhášedlo p idá do sb rné
nádrže vysava e. P ípadnou zbytkovou kontaminaci
kterými izotopy (nap . st íbra) je t eba odstranit
speciálními prost edky (nap . dekontamina ní mýdlo
Neodekont).
Doporu ená opat ení jsou uvedena v bezpe nostním listu. P i práci je t eba
zohlednit charakter kontaminantu a principy radia ní ochrany.
Ochrana zdraví
i práci

Jiná nebezpe í

Odpadní roztoky po oplachu, pop . tampony a osušky po ot ení p ny nebo jejích
zbytk , p edstavují radioaktivní odpad a je t eba s nimi nakládat podle se zákona
18/1997 Sb. v platném zn ní!
na PD-1c distribuovaná v kanystru o objemu 10 litr vysta í k dekontaminaci
ibližn 20 m2.

Vydatnost

Další informace

Doba použitelnosti:
12 m síc .
Zneškodn ní a likvidace odpadních roztok :
i likvidaci tekutin vzniklých p i použití p ny PD-1c zohledn te informace
uvedené v bezpe nostním listu. Pokud roztok obsahuje radioaktivní látky, je nutné
jej jímat do ur ených nádob, stanovit míru kontaminace a provést likvidaci
v souladu se zákonem 18/1997 Sb. v pozd jším zn ní (tzv. Atomový zákon).
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