PRODUKTOVÁ ŠPECIFIKÁCIA
Obchodný názov:
Účinná látka:
Zloženie:
Registračné číslo biocídneho
výrobku:
Typ výrobku:
Balenie:
Popis:
Spektrum účinnosti:
Typ úpravy:
Použitie:
Návod na použitie:

Výrobca:
Dátum spotreby:
NEBEZPEČENSTVO

Dátum: 3.4.2020

DEZINFEKT 65 %
etanol 650 ml/l
etanol, arómy
bio/854/D/20/CCHLP

DEZINFEKT 70 %
etanol 700 ml/l
etanol, arómy
bio/855/D/20/CCHLP

PT01, PT02
PT01,PT02
1L
3 L/5 L/10 L/voľný
univerzálny liehový dezinfekčný prípravok
baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, fungicídny
tekutý
Na dezinfekciu plôch, predmetov a rúk. Určený len na vonkajšie
použitie. Prípravok používať neriedený.
Neriedený prípravok naneste na povrchy a nechajte voľne
uschnúť. Prípravok aplikujte prostredníctvom mechanických
ručných rozprašovačov alebo nanesením na handričku. Prípravok
môžete používať na rôzne druhy umývateľných povrchov – PVC,
laminát, oceľ, keramika, mramor, leštený kameň. Nie je vhodný
na povrchy citlivé na alkohol, predovšetkým lakované alebo
naolejované drevo, lepené povrchy, povrchy so špeciálnymi
nátermi. U citlivých materiálov urobte najprv skúšku nanesením
prípravku na málo viditeľnej časti a pozorujte účinok 10 min.
Dlhodobé a opakované používanie tohto prípravku môže tiež
spôsobiť zmenu farby, stvrdnutie a popraskanie gumy a určitých
plastov. Dezinfekcia rúk: prípravok naneste do suchej dlane v
množstve dostatočnom na pokrytie rúk, minimálne 3 ml,
dôkladne rozotrite. Ruky udržiavajte vlhké vtieraním po celý
expozičný čas 30 sekúnd, ruky neoplachujte, neutierajte,
nechajte voľne vyschnúť. Nepoužívať na sliznice, do otvorených
rán, ani do očí ani v ich blízkosti. Pred použitím si prečítajte
návod na použitie.
ST. NICOLAUS a.s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
3 roky od dátumu výroby
Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí .
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla,
horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa. Nefajčite. Nádobu
uchovávajte tesne uzavretú. Noste ochranné rukavice / ochranné
okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich.
Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte
zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: V prípade zistenia alergickej
reakcie na prípravok, ukončite používanie prípravku, prípadne
opláchnite veľkým množstvom vody. Konzultujte s lekárom.
V prípade požiaru: na hasenie použite piesok, prášok, alebo penu
odolnú voči alkoholu. Zneškodnite iba celkom vyprázdnený obal
v mieste zberu odpadu.
Núdzové telefónne číslo: NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM, Limbová 5, 833 05 Bratislava, Tel.: +421 2 54 774 166.
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