
  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

   

SAPONE DEZ EXTRA   

SYMBOL  SP-19   

   

Baktericídne  tekuté mydlo na hygienické umývanie  rúk.   Dermatologicky testované.  

Povolenie na uvedenie  biocídneho výrobku na trh: 7303/18.   

   

POUŽIŤ:   

• hygiena  rúk  v gastronómii;    

• domácnosti;   

• lekárskej praxe  (zdravotná služba).   

   

KOMPOZÍCIA:   

<5 % katiónových a neiónových  povrchovo aktívnych látok,  pomocných látok  

 Účinné látky: Alkyl (C12-16)-dimetylbenzylamóniumchlorid  (ADBAC/BKC (C1216)) – 0,5 

g/100g   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Používajte bez riedenia. Aplikujte výrobok v   množstve  3 ml  na mokré ruky, umyte 60 sekúnd, 

potom opláchnite a osušte.   

Výrobok skladujte a prepravujte   len v pôvodnom obale.  Chráňte pred  slnečným žiarením a 

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

efektívnym vetraním.    

   

HROZBY:   

     

POZNÁMKA   

Obsah fráz H: Je to dráždivé pre oči.   Škodlivé pre  vodné organizmy s dlhodobými  účinkami 

Obsah fráz P: AK SA DOSTANETE DO OČÍ:     Niekoľko  minút  ostro opláchnite vodou. 

Odstráňte kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí. Ak  si 

udržiavate       podráždenie očí: Vyhľadajte radu / vyhľadajte lekársku pomoc   

   

Priame a nepriame vedľajšie účinky použitia: Má  dragee efekt na oči. U ľudí s tendenciou 

k alergiám môže  spôsobiť  podráždenie / suchosť pokožky.      
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 Prvá pomoc: V prípade   kontaminácie  odevov ich odstráňte, umyte  pokožku veľkým 

množstvom vody (najlepšie beží). Ak  sa vyskytnú   kožné lézie,  obráťte sa na svojho lekára.    

Umyte kontaminované oči  veľkým  množstvom studenej vody (aspoň 15 minút) oddeľte  viečka 

samostatne, poraďte sa  špecializovaného lekára. V prípade  požitia nevyvolávajte  vracanie.  

Dajte piť  veľké množstvo vody. V prípade      rušivých príznakov  (bolesť brucha, nuda) sa 

poraďte s lekárom, ak Je možné  ukázať  štítok.   

 Nakladanie   s  odpadom z  výrobku: Výrobok   by sa mal úplne používať podľa pokynov  

výrobku, ak  ide o nespoľahlivý výrobok alebo  ak by sa mal zostávajúci výrobok odstrániť.  

ako nebezpečný odpad. Nevyhadzujte   kanalizáciu, preneste do špecializovanej spoločnosti na 

likvidáciu.  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:   

Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov chemickej zmesi.   

   

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 

zber plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať 

ustanovenia zákona z  13. júna 2013 o nakladaní s  obalmi a  odpadom z obalov (Dz. 2013, položka 

888).   
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