ERRECOM SaniBact

Dezinfectant lichid concentrat pentru suprafeţe, bactericid şi virucidal.
Înregistrare nr. 20145 Ministerul Sănătăţii, Italia
Diluţie: 1:25
Instrucţiuni de utilizare: Aplicaţi produsul dezinfectant direct pe suprafeţe. Diluaţi concentratul adăugând 40 ml la
un litru de apă. Lăsaţi să acţioneze cel puţin 15 minute. Limpeziţi cu apă. Respectarea diluţiei specificate asigură o
eficienţă ridicată. Incompatibil cu săpunuri anionice.
Aplicaţii: Instituţii de sănătate (spitale, centre de îngrijire, cabinete medicale, clinici), centre de sănătate publică (săli
de sport, centre wellness, şcoli), Industria Alimentară (laboratoare de producţie, măcelării şi mezelării, produse de
patiserie, brutării, industria prelucrării de carne, peşte şi legume), Restaurante (restaurante, baruri, hoteluri,
gastronomie, magazine de îngheţată, puncte de vânzare). Utilizare ca detergent dezinfectant: Pentru o utilizare ca
detergent dezinfectant, folosiţi o concentraţie de 20 ml la un litru de apă. Stabilitatea produsului: produsul rămâne
stabil timp de 2 ani la temperatură ambiantă, a se vedea data scadenţei pe ambalaj. Pentru a se păstra calitatea
produsului, se recomandă a se păstra recipientul bine închis, a nu se expune surselor de căldură sau la lumină
directă.
Ambalaj: Pentru uz exclusiv profesional, în flacoane de 0.25, 0.5, 1.0, 10 litri şi în containere de 25, 200, 1000 kg.
Data fabricaţiei, scadenţei şi nr. lot - vă rugăm să consultaţi eticheta corespunzătoare de pe ambalaj.
UTILIZAŢI BIOCIDELE ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ. ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIŢI ÎNTOTDEAUNA ETICHETA ŞI
INFORMAŢIILE DESPRE PRODUS.
Primul ajutor: INHALARE: Transportaţi la aer; în caz de respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu, aplicaţi
respiraţia artificială. CONTACT CU PIELEA: În caz de contact cu pielea spălaţi-vă imediat şi abundent cu apă şi săpun.
Chemaţi imediat medicul. CONTACT CU OCHII: În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi consultaţi
medicul. Chemaţi imediat medicul. ÎNGHIŢIRE: Chemaţi imediat medicul. Clătiţi-vă gura cu apă şi apoi beţi apă multă.
Nu vă provocaţi vomă, fără aviz medical. Nu administraţi nimic unei persoane leşinate.
Eliminare: Produs: Aruncaţi respectând normele legale în vigoare în acest sens. Chemaţi serviciul pentru eliminarea
deşeurilor. Ambalaje contaminate: Se elimină ca produs neutilizat.
Compoziţie (pentru 100g): Ingrediente active: 3.3g clorură de didecildimetilamoniu (CAS n. 7173-51-5), 3.3g compuşi
quaternari de amoniu, C12-14-alchil[(etifenil)metil]dimetil cloruri; 3.0g amoniu quaternar, benzyl-C12-16alchildimetil cloruri; apă în completare până la 100g.
Atenţionări: H314: Provoacă grave arsuri la nivel cutanat. H400: foarte toxic pentru mediul acvatic. P273: Nu aruncaţi
în mediul înconjurător. P280: Purtaţi mănuşi şi echipament de protecţie, protejaţi-vă ochii şi faţa. P305-351-338: În
cazul contactului cu ochii: clătiţi cu grijă cu multă apă timp de mai multe minute. Dacă purtaţi, scoateţi-vă lentilele de
contact si continuaţi să clătiţi. P303-361-353-310: În cazul contactului cu pielea sau cu părul: scoateţi-vă imediat
toată îmbrăcămintea contaminată, spălaţi-vă pielea/faceţi duş. Chemaţi medicul.
COROZIV, PERICULOS PENTRU MEDIU

