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Compoziţie 

   
Un complex sub formă de emulsie galben de compuşi parfum, emulsificatori, absorbanţi de 
miros şi uleiuri deodorante.   

PROPRIETĂŢI GENERALE   
Foarte concentrat pentru economie.   

Proprietăţi deodorante eficiente foarte puternice.   

Nu este fitotoxic.   

Biodegradabil.   

Nu este coroziv.   

Gata amestecat.   

APLICAŢII   
Pentru neutralizarea mirosurilor ofensive de la ferme, mâl de lagună, şanţuri de scurgere a apei, 
coteţe, fabrici de prelucarea a alimentelor şi peştelui, fabrici, facilităţi toilete etc. Controlul 
mirosului poate fi realizat în multe cazuri prin instalaţii de emisii şi alte comenzi tehnologice. 
  Totuşi în absenţa sau la defectarea acestor echipamente ce adesea sunt foarte scumpe, sau unde 
mirosul este de origine complexă, uzul lui Antec Maskomal furnizează o soluţie economică şi 
practică la problema agresiunii mirosului atât faţă de public cât şi angajaţi.   

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE   
Pentru aplicare sub formă de ceaţă sau spray utilizaţi Maskomal la o diluţie de 1:100 - 1:1000 
(100ml - 10ml pe 10 litri de apă) depinzând de severitatea mirosului.   

Pulverizaţi în atmosferă între sursa de miros şi   

sursa potenţială de a fi agresată de miros.   

Aplicaţi direct pe mâl sau alte deşeuri lichide la o rată de 100ml de Maskomal la 2.500 litri de 
lichid.   

Aplicaţi direct pe deşeurile depozitate ex. resturi de carne, măruntaie etc.   

la o proporţie de 10ml de Maskomal la 1 litri de lichid pe m3 de deşeu.   

În apa de clătire efectuată după curăţare utilizaţi Maskomal diluat în proporţie de 50ml la 5 litri 
de apă de clătire.   

În toate cazurile concentraţia de Maskomal cerută şi proporţia de aplicare vor varia conform cu 
sursa şi intensitatea mirosului.   EXEMPLE:   

Apă uzată / canalizare   

Diluaţi 1 litru de Maskomal în 60.000 litri de apă uzată când instalaţia este oprită sau 
funcţionează la viteză lentă pentru întreţinere.la o proporţie de 10ml de Maskomal la 60.000 litri 
de lichid pe m3 de deşeu.   

.   

Abatoare/măcelării/şanţuri de scurgere a apei   

Utilizaţi Maskomal la 100ml în 10 litri de apă de clătire efectuată  după curăţare pentru a preveni 
formarea de mirosuri ofensive. 

Prelucrarea alimentelor   

Injectaţi soluţie Maskomal prin diuzele de pulverizare simple la o diluţie de 1:10.000 (10ml pe 
100w litri de apă) în coşurile de evacuare pentru a elimina mirosurile de gătit.   

Bazinele de apă uzată de la fabricile de prelucrarea sfeclei produc mâl de lagună   

Pentru a preveni formarea de mirosuri ofensive adăugaţi Maskomal la rezervoarele de păstrare în 
proporţia de 100ml la fiecare 2.500 litri capacitate.   Amestecurile din ţarcurile de porci   



Pulverizaţi o ceaţă fină de Maskomal la o diluţie de 1:100 când sunt amestecate grupuri de porci. 
  Aceasta marchează mirosurile diferitelor grupuri şi ajută la prevenirea luptelor.   

PRECAUŢII   
Când manipulaţi concentratul de Maskomal pot fi evidente efecte de greaţă în cazul expunerii la 
concentraţii de vapori extreme.   Utilizaţi măşti pentru faţă pentru a evita inhalarea de vapori / 
ceaţă de pulverizare.   Purtaţi mănuşi, ochelari şi salopete pentru a evita expunerea pielii.   

PROCEDURI DE URGENŢĂ ŞI DE PRIM AJUTOR   
Contact cu ochi:   spălaţi cu apă sau soluţie tampon pentru spălări oculare.   Solicitaţi consultaţie 
din partea medicului dacă iritaţia persistă.   

Contact cu pielea:   Spălaţi cu apă.   Îndepărtaţi hainele contaminate şi spălaţi -vă din nou cu 
săpun şi apă.   

Ingerare:   Clătiţi gura cu puţină apă.   Daţi persoanei puţină să bea sau lapte.   Solicitaţi sfatul 
medicului.  Inhalare:   Scoateţi persoana la aer curat.   

DEPOZITARE   
Depozitaţi într-un container închis etanş departe de alimente.   DURATA DE DEPOZITARE   

Concentrat 3 ani.   Produs diluat până la 4 săptămâni dacă nu este utilizat.   EVACUAREA 

DEŞEURILOR   
Diluaţi cantităţi mici deşeu cu apă.   Absorbiţi cantităţile mari de substanţă vărsată cu nisip.   

AMBALARE   
Disponibil în containere de 5 litri.   

Distribuitor Antec   

Antec conduce lupta contra bolilor pe plan mondial   

Antec   

International   
Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO 10 6XD England.   

Tel: 01787 310846 Telex: 987495 Fax: 01787 310846   

Web Site: http:/Avww.antecint.com e-mail: antec_international®compuserve.com   
 


