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Oblasť použitia:

Dezinfectol je dezinfekčný roztok s biocídnym účinkom. Baktericídny, virucídny

účinok.

Určenie:

Dezinfectol je určený na rýchlu dezinfekciu pokožky rúk, pracovných stolov, podláh,

pracovného náradia, dverí, kľučiek a iné povrchy určené na dezinfekciu.

Spôsob použitia :

Naneste dezinfekčný roztok na ošetrovanú plochu, nechajte minimálne 30 sekúnd

pôsobiť, prípadne nechajte účinnú látku z ošetrovanej plochy voľne odpariť. Pri

dezinfekcii rúk rovnomerne roztierajte roztok na pokožku rúk počas 30 sekúnd.

Nechajte voľne uschnúť.

Zloženie:

etanol (účinná látka) 800 ml/l, peroxid vodíka, glycerol, voda.

Bezpečnostné použitie:
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného

ohña/horúcich povrchov. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Nevyvolávajte zvracanie. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAĆNÉ CENTRUM alebo lekára. PO ZASIAHNUTí

Óčí: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a

ak je to možné, odstráñte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí

pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. V prípade požiaru: na hasenie

použite penu (odolnú alkoholu), oxid uhličitý, vodnú hmlu, prášok. Uchovávajte na

dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah/nádobu podľa

miestnych/ regionáInych/ národnych/medzinárodnych predpisov.

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných

údajov výrobku. Zmeny vyhradené.

Reg. číslo: bio/723/D/20/CCHLP

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.
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