
MIRECIDE - M/92 

ENDÜSTRİYEL TESİSATLAR İÇİN DEZENFEKTAN VE BOYA SEKTÖRÜ İÇİN 

DEKONTAMİNANT 

ÖZELLİKLER 

MIRECIDE-M / 92, normalde boyalarda ve her türlü su bazlı emülsiyonlarda ve 

hammaddelerde bulunan bakteri, mantar ve mayalara karşı oldukça etkili, formol salıcı bazlı 

bir anti-mikrobiyaldir. Suda% 0,7 oranında seyreltilerek dezenfeksiyon işleminde çok 

etkilidir. Dekontaminasyon işlemi için% 0,3'lük dozlar yeterlidir. 

Ekolojik etiketli boyaların koruyucu tedavisi için uygun değildir. 

Yönetmelikler 

Formaldehitin koruyucu olarak kullanımı, FDA'nın 175.105 ve 176.170. Bölümlerinde 

verilmektedir. 

Koruyucu olarak (etilendioksi) dimetanolün kullanımı BfR'nin XIV 2 f), XXXVI, B VII b) ve 

XXXVI / 2, II G Bölümlerinde verilmektedir. 

KULLANIM TALİMATLARI VE ÖNERİLEN DOZLAR 

İşlem görecek ürün ağırlığının% 0,05 ila 0,3'ü arasında değişen dozlar genellikle tavsiye 

edilir. MIRECIDE-M / 92, dezenfeksiyon suyuna veya dekontamine edilecek ürün içerisinde 

eşit bir dağılım elde etmenin mümkün olduğu bir anda ilave edilmelidir. Dezenfeksiyon 

işlemi için ürün% 0,4 oranında su ile seyreltilmeli ve tesisat tarafından yeniden sirküle 

edilmelidir. Bununla birlikte, ilk endüstriyel imalattan önce, en iyiyi seçmek ve ürünle iyi 

uyumluluğunu doğrulamak için laboratuvarda farklı dozlarda katkı maddesi ile denemeler 

yapılması önerilir. 

ÜRÜN VERİLERİ 

Görünüm Şeffaf veya hafif opak sıvı. 
Koku Hafif formaldehid 

Yoğunluk (20oC) 1,17 - 1,21 gr/cc (ASTM-D/891-59.C) 
Viskozite (20oC) 200 cP'nin altında (Brookfield RVsp1, 100 rpm) 

(ASTM-D / 1084 Meth.B) 

Kırılma indisi (20 °C): 1,42 - 1,46 (UNE 55015) 

pH (20°c) sol. 1% D.I. su 6,8 - 7,8 
Donma noktası -10°C'den az 



 

Kaynama noktası: 127 - 129°C 

Parlama noktası: Yaklaşık 111 ° C (açık kap) 
Çözünebilirlik: Su ve etanolde çözünür. Polar organik çözücülerin 

çoğunda çözünür. 
VOC : 940.000-950.000 
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MİKROBİYOLOJİK AKTİVİTE 

MIRECIDE-M / 92'nin farklı standart mikroorganizma türlerine karşı minimum inhibe edici 

konsantrasyon verileri (m.i.c.) gösterilmiştir (laboratuvar deneme sonuçları) 

Mikroorganizma M.I.C. (ppm) 

Staphylococcus aureus 128 
Bacillus megaterium 128/171 

Citrobacter intermedium 128 

Enterobacter aerogenes 171 
Pseudomona aeruginosa : 128/171 

Aspergillus niger 350 

Penicillium caseicollum 150 
Aureobasidium pullulans 5 

NİHAİ ÜRÜN ETİKETLEMESİ 

Bu katkı maddesiyle ilgili olarak, etiketleme ile ilgili yürürlükteki Direktiflere göre% 0,4'ün 

altında işlenen ürünler için tehlike etiketlemesi gerekli değildir. % 0,5'ten% 1'in altına kadar 

ürünler Xi sembolü ve ibaresi ile etiketlenmelidir: R43 (cilt ile temasında hassasiyet 

oluşturabilir). % 1'den% 5'e Xn: R40-43 (R40, kanserojen etkiye dair sınırlı kanıt). 

ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 

Endüstriyel ürün. MIRECIDE-M / 92, ürünün güvenlik bilgi formunda yer alan önlemlere 

göre kullanılmalıdır. 

Ürünün kimyası ile ilgili uyumsuz maddeler başlıca oksitleyici ve indirgeyici maddeler, 

kuvvetli asitler ve alkali malzemeler, bakır tuzları, demir tuzları ve gümüş tuzlarıdır. 

MIRECIDE-M / 92, herhangi bir iyonik karakterdeki diğer birçok maddeyle evrensel bir 

uyumluluk göstermesine rağmen, laboratuvarda önceki uyumluluk deneyleri önerilir. 

MIRECIDE-M / 92, oda sıcaklığında depolamada en az 1 yıl stabildir. Bununla birlikte, 40 ° 

C'nin üzerindeki ve -10 ° C'nin altındaki sıcaklıklardan kaçının. Depolama sırasında, kapları 

güneş ışığından ve ısı kaynaklarından sıkıca kapalı tutun. 

Bu Bültende yer alan bilgiler, garanti veya sorumluluk esas alınamaz. Rev. 02.09.09 


