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MIDA FLOW CD-S 
Kyslý tekutý prípravok na výrobu chlórdioxidu v špeciálnych 

zariadeniach pre potravinársky a nápojový priemysel 

 
 
CHARAKTERISTIKA  
 
MIDA FLOW CD-S je kyslý tekutý prípravok, ktorý je určený ako surovina na výrobu oxidu 
chloričitého (chlórdioxid - ClO2) vo všetkých oblastiach potravinárskeho a nápojového 
priemyslu. 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
MIDA FLOW CD-S sa používa v kombinácii s prípravkom MIDA FLOW CD-L na výrobu oxidu 
chloričitého v špeciálnych generátoroch. Pri procese zmiešavania je nutné postupovať 
presne podľa pokynov výrobcu konkrétneho špeciálneho zariadenia pre vývoj ClO2. 
 
 
VLASTNOSTI PRÍPRAVKU 
 

Zloženie kyselina chlorovodíková 31%ná, voda 

Vzhľad číra kvapalina 

Farba bezfarebná 

Zápach štipľavý po chlóru 

pH (1%ní roztok) 2,5 ± 0,5 

Merná hmotnosť 1,20 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 

Rozpustnosť rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere    

 
 
BEZPEČNOSŤ 
                   
Nikdy nemiešajte MIDA FLOW CD-S s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu 
bezpečnostných údajov k prípravku MIDA FLOW CD-S a riaďte sa pokynmi pre nakladanie s 
chemickými látkami a ich likvidáciou. 
 
 
SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA 
 
Prípravok MIDA FLOW CD-S skladujte v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 30°C. 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použitelnosti je do 24 mesiacov od 
dátumu výroby. 
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BALENIE 
 
Prípravok MIDA FLOW CD-S je dodávaný v balení: kanister a sud. 
 
 

Používajte prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o 
prípravku. 

 

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré 
nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť 
výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní 
výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená 
vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri 
zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené. 
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