POKYNY PRO DEZINFEKCI TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU
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Přílohy:
Dodatek 1: Bezpečnostní list

Úvod
Tento manuál se vztahuje na výměník tepla přenášející vlhkost a standardní výměník
tepla.
Před zahájením čištění a dezinfekce tohoto zařízení si pozorně přečtěte tyto
pokyny!
Návod byl sestaven s největší pečlivostí. Z tohoto dokumentu však nelze vyvozovat
žádné právní důsledky.
Kdykoliv si vyhrazujeme právo, aby byl bez předchozího přihlášení částečně nebo
zcela měněn obsah tohoto manuálu.
1 Bezpečnostní pokyny pro použití roztoku chlornanu sodného 1%
1.1 Všeobecně
Při zacházení s chlornanem sodným je nutné být nanejvýš opatrný.
Chlornan sodný reaguje s celou řadou látek a skupin látek, včetně redukčních činidel,
aminy, kyselinou mravenčí, metanolem, organickými a mnoha dalšími látkami, kdy
může dojít k možnosti výbuchu. Navíc při vdechování par může dojít k silnému
poškození sliznice.
Kromě toho, reaguje chlornan sodný s kyselinami (např. kyselina sodná, kyselina
dusičná) a oxidačními činidly (např.: Peroxid vodíku, manganistan) někdy velmi
násilným vývojem tepla a uvolněním plynného chloru a / nebo nitrosních plynů.
Již při zvýšené okolní teplotě nebo při vystavení chlornanu sodného slunečnímu
záření může dojít k rozkladu této látky, čímž dojde k uvolnění chloru, chlorovodíku,
oxid chloričitého a kyslíku. Na toto je nutné myslet při na skladování této látky.
1.2 Bezpečnostní pokyny a opatření
Při manipulaci s chlornanem sodným se doporučuje pracovat ve vhodném
ochranném oděvu. Je nutné používat ochranné pracovní prostředky tak, aby
nedošlo při práci s touto látkou k zasažení očí nebo pokožky.
Ochranné rukavice by měly být vyrobeny z přírodního latexu, chloroprenové pryže,
nitrilkaučuku, Vitonu nebo z butyl kaučuku. Není nutné používat respirátor.
Opatření na ochranu před ohněm a výbuchem:
Běžná opatření protipožární ochrany. Dbejte návodu na etiketě. Výrobek není
hořlavý.
Opatření k zamezení prachu a aerosolů:
Při práci větrejte. Nevdechujte substanci. Dbejte návodu na etiketě.

Opatření na ochranu životního prostředí:
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření
Všeobecná hygienická opatření:
Manipulujte s chlornanem sodným dle běžných bezpečnostních předpisů. Vyhněte se
kontaktu této látky s pokožkou a očima.
Kontaminovaný oděv hned svlékněte. Před přestávkami nebo po skončení práce si
umyjte ruce. Při používání této chemikálie nejezte, nepijte a nekuřte.
2 Návod
Pozor: Nezačínejte s dezinfekcí, pokud jste si nepřečetli bezpečnostní pokyny!
1. Umístěte tepelný výměník do vhodné nádoby (např. malá vana).

2. Opláchněte výměník tepla vodou ze všech stran.

3. Naplňte vanu chlornanem sodným 1%

4. Nabírejte roztok z vany vhodnou nádobou (např. kelímkem) a nechte ho protéct
každým otvorem tepelného výměníku (všechny otevřené strany).
Opakujte tento postup dvakrát, tak aby bylo zajištěno dokonalé smáčení membrán a
všech kanálů tepelného výměníku.

5. Nechte výměník tepla 15 minut stát.

6. Vyzvedněte výměník tepla z roztoku chlornanu sodného tak, aby mohla tato
chemikálie z výměníku odtéct a posléze ho vyndejte z vany.

7. Vyprázdněte vanu, ve které byl čištěn výměník tepla, a ujistěte se, že zde žádný
chlornan sodný nezůstal. Na dno čisté vany posléze umístěte dva dřevěné hranoly,
které poslouží pro pozdější odtok vody z tepelného výměníku.

8. Umístěte výměník zpět do vany (popřípadě sprchového koutu nebo vany) a vlijte
do kanálů výměníku (ze všech stran) mýdlový roztok.

9. Výměník důkladně opláchněte vodou (ze všech 4 stran). Dva dřevěné hranoly na
dně vany, na kterých je výměník položen, slouží k odkapání vody.

10. Než výměník vložíte zpět do jednotky, nechte jej alespoň jeden den oschnout.
Přitom doporučujeme toto zařízení několikrát otočit, aby došlo k dokonalému
odkapání oplachovací vody.

