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DS-1 GT   
SYMBOL   

G-68   

pH   

7   

   

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

technologických línií v zariadeniach  potravinárskeho priemyslu vrátane povrchov, ktoré 

prichádzajú do    styku s potravinami.  Odporúča sa na použitie vo   wellness salónoch, 

kaderníctvach a kozmetických salónoch,  stravovacích zariadeniach.  Prevádzka v súlade s  

normou PN-EN 13697. Povolenie na uvedenie  biocídneho výrobku  na  trh  

5401/13. Certifikát PZH HŻ/1770/2013.   

   

KOMPOZÍCIA:   

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

   

POUŽIŤ:   

- tvrdé povrchy,   

- stravovacie pulty,  technologické linky, povrchy prichádzajúce do styku s potravinami,   

- soláriá,  kozmetické  a kadernícke salóny, - SPA,    

- chladničky, mrazničky, chladiace pulty, - kabíny a kufre vozidiel, -  klaunské dosky.   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Používajte striktne podľa popisu na obale. Výrobok aplikujte   na  predtým umytý povrch 

práčkou, nechajte najmenej 60 sekúnd.  povrchy prichádzajúce do styku s potravinami by sa 

mali opláchnuť čistou a tečúcou pitnou vodou.   

   

HROZBY:  

Výrobok nie je nebezpečnou zmesou   podľa  platných právnych predpisov. (Nariadenie  

Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1272/2008).   

   

PRVÁ POMOC:  

   V prípade príznakov otravy inhaláciou   (kašeľ,  dýchavičnosť, závraty) vezmite obeť  na 

čerstvý vzduch, poraďte sa s lekárom. V prípade kontaminácie odevu ho odstráňte,  umyte 

pokožku   veľkým množstvom vody (najlepšie beží). Ak  sa u Vás  vyskytnú  kožné lézie alebo 

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

studenej vody (aspoň  15 minút) oddeľte  viečka samostatne, poraďte sa so špecializovaným 

lekárom. V prípade spotreby  
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nevyvolávajte zvracanie.  Dajte piť  veľké množstvo vody. Nepodávajte   antacidá.  Okamžite  

sa poraďte so  svojím lekárom, ak je to možné,  ukážte štítok.   

   

PRIAME A NEPRIAME VEDĽAJŠIE ÚČINKY POUŽITIA:    

  V prípade    dlhodobého vystavenia lieku a  pri absencii vetrania môže spôsobiť ospalosť, 

závraty, podráždenie horných dýchacích ciest. Pri kontakte s pokožkou, očami a  požitím môže 

spôsobiť podráždenie  

   

NAKLADANIE S ODPADOM Z VÝROBKU:  

Príprava sa najlepšie používa celá.  Malé množstvo zvyškov produktu  sa môže rozpustiť  a 

opláchnuť  veľkým množstvom vody.  Veľké množstvá výrobku by sa nemali nalievať do 

kanalizácie,  ale mali by sa  odovzdať  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu alebo vrátiť 

výrobcovi.   

   

NAKLADANIE S OBALMI  A  ODPADOM   

BALENIE PODĽA VÝROBKU:   

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

obal vhoďte  do  plastovej  nádoby  

   

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

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   

Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   Karta 

bezpečnostných údajov je k dispozícii na žiadosť  profesionálneho  používateľa.  
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