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DS-1   

SYMBOL   

U-04   

pH   

8   

   

 Baktericídna a fungicídna tekutina   (huby podobné kvasinkám) na dezinfekciu povrchov a  

technologických vlakov v    potravinárskych závodoch vrátane povrchov  mať kontakt s 

potravinami.   Odporúča sa na použitie vo   wellness salónoch,  kaderníckych a kozmetických 

zariadeniach,  stravovacích zariadeniach.  Odporúča sa na dezinfekciu klimatizačných systémov 

(Legionella pneumophila).  Prevádzka v súlade s  normou PN-EN 13697. Povolenie na otáčanie 

biocídneho výrobku 5402/13. Certifikát PZH.   

   

KOMPOZÍCIA:   

<5% katiónových   povrchovo aktívnych látok, <50% alkoholov   

   

POUŽIŤ:   

• tvrdé povrchy;   

• gastronomické pulty;   

• soláriá,  kozmetické  a kadernícke salóny;    

• SPA;   

• chladničky, mrazničky, chladiace pulty;    

• kabíny a  batožinové priestory  vozidiel;  • sanitárne povrchy.    

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Používajte presne tak,  ako je to popísané na obale.   Dezinfekčný účinok:   

• povrchy  v kontakte s potravinami  – 10% roztok (100 g  (115 ml)/1l vody).   Umytý 

povrch nastriekajte  prípravkom a nechajte najmenej 60 sekúnd.   
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Povrchy  prichádzajúce do   styku s potravinami  by sa mali opláchnuť čistou, tečúcou 

pitnou vodou.    

• dezinfekcia klimatizácie – 1 % roztok (10 g / 12 ml / 1 l vody). Výrobok aplikujte   na 

predtým umytý povrch, nechajte najmenej 60 sekúnd.    

HROZBY:  

   
   
Nebezpečenstvo  

Horľavá kvapalina a para   

 Dráždi  pokožku     

Spôsobuje vážne poškodenie  očí  

Môže spôsobiť  ospalosť alebo závraty   

 Veľmi toxický pre vodné organizmy   

 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  

  Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekára  

Uloženie pod zámkom  

   

PRVÁ POMOC:  

V prípade príznakov otravy inhaláciou   (kašeľ,  pocit  dýchavičnosti, závraty)  vezmite obeť  

na čerstvý vzduch, poraďte sa   Sedím so svojím lekárom. V prípade   kontaminácie odevu ho 

odstráňte, umyte  pokožku veľkým množstvom  vody (najlepšie beží). Ak   sa vyskytnú kožné 

lézie  alebo popáleniny,  obráťte sa na svojho lekára.   Umyte kontaminované oči  veľkým 

množstvom studenej vody (najmenej 15 minút) oddeľte  viečka samostatne, poraďte sa Som u 

špecializovaného  lekára. V prípade  požitia nevyvolávajte  vracanie.  Dajte piť  veľké množstvo 

vody. Nerobte   ľahostajné opatrenia.  Okamžite sa poraďte so  svojím lekárom  , ak môžete  

ukázať štítok.     
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PRIAME A NEPRIAME VEDĽAJŠIE ÚČINKY POUŽITIA:    

V prípade dlhodobého vystavenia  lieku a    nedostatku  vetrania  môže spôsobiť  ospalosť, 

závraty, podráždenie  horného  traktu  dýchacích ciest. Má  dráždivý účinok na pokožku  , čo 

spôsobuje začervenanie.   Má  korozívny  účinok, ktorý  spôsobuje vážne poškodenie  očí. V 

dôsledku konzumácie   môže spôsobiť  podráždenie.   

   

NAKLADANIE S ODPADOM Z VÝROBKU:  

Príprava sa najlepšie používa v plnom rozsahu.  Malé   množstvo zvyškov produktu sa môže 

rozpustiť   a opláchnuť veľkým množstvom  vody.  Veľké  množstvo výrobku by sa nemalo 

naliať do kanalizácie, ale odovzdať  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu alebo vrátiť 

výrobcovi.   

   

MANIPULÁCIA S  OBALMI   A  ODPADOM   

BALENIE PODĽA VÝROBKU:   

Prázdne obaly niekoľkokrát opláchnite  vodou, ktorá by sa mala použiť ako  prípravok. Prázdne 

obaly môžu byť skladované v   kontajneroch určených na zber plastových   obalov alebo 

prevedené na špecializovanú spoločnosť na likvidáciu.  

   

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

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Ďalšie informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov pre nebezpečný  chemický miechannin.   

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na použitie používateľom vykonávajúcim odbornú 

činnosť.  


