
HANTERING AV FRÄTANDE VÄTSKOR

Framtaget av proffs... finjusterat genom erfarenheter

LÄS ALLTID ETIKETTEN
1. Håll ALLTID alla kemikalier inlåsta och alltid OÅTKOMLIGA 

FÖR BARN.

2. Använd ALLTID skyddsglasögon, handskar och lämplig 
skyddsklädsel vid hantering av frätande vätskor.

3. Se till att det ALLTID finns god tillgång på rent vatten nära 
till hands i händelse av olycka.

SÄKERHETSDATABLAD
SDS (säkerhetsdatablad) finns tillgängliga för alla 
frätande produkter. Datablad kan begäras via telefon eller 
e-post, eller fås online på: www.growthtechnology.com

VIKTIG 
INFORMATION

För framgångsrik hydroponisk odling krävs 
användning av diverse frätande flytande 

kemikalier. En del av dessa vätskor är ytterst 
farliga och kräver mycket varsam hantering.

Growth Technology pH DOWN innehåller 81 % 
ortofosforsyra (H3PO4). Koncentrationen är väldigt hög så 
hantera varsamt. Detta 
är en vätska med hög 
densitet och känns 
mycket tyngre än 
vatten. 

Growth Technology 
pH UP innehåller 
25 % kaliumklorid 
(KOH). Detta är en 
väldigt frätande vätska 
och måste hanteras 
ytterst varsamt. 

Blanda ALDRIG pH UP och pH DOWN. Förvara ALLTID 
separat. 
LIQUID OXYGEN från Growth Technology innehåller en 
11,9 % väteperoxidlösning (H2O2). Väteperoxid är en mycket 
instabil lösning och måste behandlas med största försiktighet. 

LIQUID SILICON från Growth Technology innehåller en 6,1 
% kaliumsilikatlösning. Detta är en väldigt frätande vätska 
och måste hanteras ytterst varsamt.

Personlig skyddsutrustning
Använd skyddsglasögon, gummi- eller 
plasthandskar och skyddsklädsel samt säkerställ god 
ventilation. Skyddsglasögon är nödvändiga för ett säkert 
skydd av ögonen vid hantering av frätande vätskor.

Åtgärder vid första hjälpen
Ögon: Spola omedelbart med rikliga mängder vatten i minst 
15 minuter, lyft på övre och undre ögonlock då och då. 
Sök omedelbart läkarhjälp. Låt INTE den utsatta personen 
gnugga sig i, eller knipa ihop, ögonen.

Hud: Sök omedelbart läkarhjälp. Skölj omedelbart huden 
med rikligt med tvål och vatten i minst 15 minuter och 
ta samtidigt av kläder och skor som utsatts. Avyttra 
kontaminerad klädsel på så sätt att ytterligare exponering 
begränsas.

Förtäring: Framkalla INTE kräkning. Om personen är vid 
medvetande och pigg, ge 2–4 glas mjölk eller vatten. 
Stoppa aldrig något i munnen på en medvetslös person. Sök 
omedelbart läkarhjälp.

Inandning: Sök omedelbart läkarhjälp. För omedelbart till 
frisk luft. Om andningen upphört utför konstgjord andning. 
Om personen har svårt att andas, tillför syrgas.

Råd till läkare: behandla symptomatiskt och stödjande.

Utspädning
Growth Technology pH UP, pH DOWN och Liquid Silicon 
är väldigt koncentrerade lösningar. Det gör dem 
extremt kostnadseffektiva för slutanvändaren. Dock 
REKOMMENDERAR vi STARKT att odlaren späder ut 
lösningarna innan användning.

• Utspädning av lösningen medför säkrare hantering.

• Utspädning av lösningen medför enklare användning. Det 
behövs mer så dosering är inte lika kritisk, mindre risk för 
misstag.

• Utspädda lösningar löper mindre risk att reagera med 
näringslösningar. Det är särskilt viktigt med pH UP och 
Liquid Silicon.

ALLA SÄKERHETSÅTGÄRDER MÅSTE ÄNDÅ FÖLJAS.

Femlitersdunkar med pip är idealiska för förvaring av 
utspädda pH kontrollösningar. Tillsätt alltid vatten till 
dunken först och sedan lösningen. Blanda noggrant. 

En utspädning på1 till 20 (250 ml i 5 liter) är idealisk. 
Använd bara 20 gånger mer av den utspädda lösningen än 
koncentratet. Exakta mått behövs inte under förutsättning 
att mätare eller test finns för att mäta pH.

Det rekommenderas inte att späda ut Liquid Oxygen.

Mätning
Bästa sättet att mäta och överföra vätskor är med en 
pipett eller spruta. Be din återförsäljare av Growth 
Technology produkter om en pipett. För större mängder är 
graderadeplastbägare och trattar idealiska. 

Om du behöver mer hjälp eller råd 
beträffande användning av Growth 
Technology näringsämnen eller pH 
kemikalier, vänligen kontakta oss på 
+44 (0)1823 325291 eller skicka e-post till 
techservices@growthtechnology.com www.growthtechnology.com
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