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DE-ZAL   
pH   

7   

   

Prípravok na hygienické   antiseptiká a dekontaminácia  rúk v  potravinárskom  priemysle, gastronómii.   

Vykazuje baktericídne a virucídne vlastnosti.  Má    schopnosť hromadiť   sa  v epidermis,  ktorá sa 

vyznačuje predĺženým pôsobením (cca 3 hodiny).  Ničí mikroorganizmy  žijúce v   hlbších  vrstvách  

kože, ktoré sa  oslobodzujú  od končatín,  napr.  počas liečby.    Obsahuje  mazacie a hydratačné látky, 

ktoré zabraňujú sušeniu  rúk a udržujú  pružnosť pokožky.  Povolenie na uvedenie  biocídneho výrobku  

na  trh: 0585/TP/2020.   

   

POUŽIŤ:   
- kontakt s potravinami (gastronómia,  potravinársky priemysel),  

-  lekárske postupy (zdravotnícke služby).   

   

KOMPOZÍCIA:   
100 g prípravku obsahuje diglukonát chlórhexidínu (účinná látka) – 2,2 g, izopropanol (účinná látka) – 

61 g,  pomocné látky.  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
Nezrieďte.   Hygienická dezinfekcia rukoväte: 3 ml prípravku by sa mali v porciách trieť do suchých rúk 

po dobu 30 s.  Tento čas sa rovná  opakovaniu aktivity dvakrát  .  Nechajte vyschnúť   

   

HROZBY:   

   
Poznámka  

   

Horľavá kvapalina a para  Dráždila  

jej oči.  

Môže spôsobiť  ospalosť alebo závraty   

Uchovávajte mimo zdrojov tepla  , horiacich povrchov, zdrojov iskier,  otvoreného ohňa a iných zdrojov  

vznietenia. Nefajčite.    

AK SA V PRÍPADE    , ŽE SA DOSTANETE DO  OČÍ:  Niekoľko  minút opláchnite  vodou.  Odstráňte 

kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí.  Skladujte pod zámkom.    

 Výrobok skladujte  v suchej miestnosti tesne uzavretej pri teplote +5 ÷ 35 ° C s efektívnym vetraním.     

Chráňte prípravok  pred  slnečným žiarením a teplom  
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 Priame a nepriame vedľajšie účinky použitia: Páry  môžu spôsobiť ospalosť alebo závraty.  Má  

dráždivý účinok  na oči. U   ľudí náchylných  na alergie môže spôsobiť podráždenie / suchosť pokožky 

Prvá pomoc: V prípade  príznakov otravy  inhaláciou  (kašeľ, pocit dýchavičnosti, závraty) priveďte 

obeť  na čerstvý vzduch . Ak  sa objavia rušivé príznaky, zavolajte lekársku pomoc. V     prípade 

kontaminácie  by sa mal odev odstrániť, umyť veľkým množstvom vody  (najlepšie bežať). AK SA V 

PRÍPADE, ŽE SA DOSTANETE   DO OČÍ:  Niekoľko  minút opláchnite  vodou.  Odstráňte kontaktné 

šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí. V prípade  požitia nevyvolávajte  

vracanie.  Dajte piť  veľké množstvo vody. Nerobte   ľahostajné opatrenia.  Okamžite  sa poraďte so  

svojím lekárom, ak môžete  ukázať štítok.   

 Nakladanie   s odpadom z  výrobku: Výrobok   by sa mal plne používať podľa odporúčania, ak  ide  o 

nekonzumovateľný výrobok alebo sa musí použiť zostávajúci  výrobok.   likvidovať ako nebezpečný 

odpad. Nevyhadzujte   odpadovú vodu.   

 Manipulácia s obalmi a odpadom z obalov po výrobku:  Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite 

vodou. Prázdne obaly  je možné skladovať na mieste  určenom na zber   plastových   obalov alebo 

odovzdať  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  

   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od  dátumu výroby.  Dátum výroby/série a  dátum  platnosti uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Ďalšie informácie sú k dispozícii v  karte bezpečnostných údajov.   

   

Kontaminované obaly by sa mali úplne vyprázdniť. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá 

by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na holenie 

plastových  obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať ustanovenia  

zákona z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi a odpadmi z  obalov (Dz. 2013, položka 888).   
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