DEKONTAMINACE OOP

Na základě vědeckých poznatků o viru
COVID-19
a po důkladném testování našich
výrobků doporučujeme tyto různé
metody dekontaminace OOP BEAL
METODA 1:

Odložte použité výrobky na 72h do karantény. Virus se během této doby přirozeně
rozpadne. Tuto metodu doporučujeme, jelikož nemá žádné negativní důsledky pro materiál
a neovlivňuje životnost výrobků.
POZNÁMKA: Všechny nové produkty BEAL dodávané na trh prošly výše uvedenou karanténou.

METODA 2:

Produkt vyperte v pračce (program ruční praní) s přídavkem pracího prostředku BEAL Rope
Cleaner při teplotě 60 ° C po dobu 30 minut. Výrobky (speciálně platí pro lana) vložte do obalu
(nejlépe síťovaný pytlík), aby se důkladně vypraly všechny části. Následně nechte uschnout na
vzduchu při běžné teplotě mimo dosah přímého slunečního světla.
POZNÁMKA: Dbejte na to, aby pračka neobsahovala žádné zbytky pracích prášků, tablet či
změkčovadla, která by mohla narušit material výrobků. Jak alternativní prací prostředek můžete
použít nastrouhané mýdlo s jelenem bez přídavků změkčovadla.
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Tento způsob praní při 60° C se liší od doporučení, uvedených v návodu k použití, kde se
uvádí maximální teplota 30° C. Tuto metodu tedy nelze použít jako zcela běžnou metodu
a počet cyklů je v tomto případě omezen na max. 10krát. Tuto metodu lze použít na OOP BEAL,
které jsou vyrobeny z polyamidu, polyesteru a dyneema vláken.
Známé důsledky:
• Nízkoprůtažné lano vyrobené z PA se srazí přibližně o 10%. Bude méně ohebné a během
používání bude docházet k většímu průtahu.
• Téměř žádný vedlejší účinek nebyl zaznamenán u dynamických lan.
• Postroje, popruhy a smyčky vyrobené z PA se srazí o 1 až 5%.
• Téměř žádný vedlejší účinek nebyl zaznamenán u smyček a popruhů z PE a Dyneema vláken.

METODA 3:

Produkt se celý ponoří do isopropylalkoholu (či isopropanolu) na dobu 30 až 60 sekund.
Nechte okapat a schnout zavěšené v dobře větrané místnosti (kvůli výparům alkoholu) při
běžné teplotě, mimo dosah přímého slunečního světla, po dobu 24 hodin.
PA, PE a Dyneema nejsou alkoholem za těchto specifických podmínek významně oslabeny.
Tato metoda by však mohla vést k postupné degradaci materiálu, proto je použití této
metody omezeno na maximálně 10 cyklů.
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