Karta techniczna
Środek czyszczący i dezynfekujący.
Usuwa mikroogranizmy patogenne. Szybko schnie. Wzmacnia czystość.

Właściwości fizyczne i chemiczne:
Wygląd:

Płyn przezroczysty

pH:

Kolor:

Niebieski

Gęstość:

Zapach:

Charakterystyczny

Format opakowania:

1000 ml

0,99+-0,01

Skład jakościowy:
Ingredients. Chlorek
alkilodwumetyloamonowy 0,02%.
Alkohol izopropylowy. Substancje
pomocnicze i rozpuszczalniki qs
100%.

Zastosowanie:

Dawka:

Firmy/Instytucje:
100 %

Hotele. Restauracje. Biura. Centra handlowe. Hale publiczne i audytoria. Ośrodki
zdrowia. Centra edukacyjne. Instalacje sportowe. Ogólnie, wszystkie rodzaje
zakładów i instytucji, zarządzanych zgodnie z wymogami higieny profesjonalnej.

Powierzchnie kuchenne

Obszary zastosow
Można stosować do:. Kuchnie. Powierzchnie i przybory. Powierzchni łazienkowe i
umeblowanie. Powierzchnie zmywalne.
Rejestry:

100 %

Akredytacje:
Powierzchnie łazienkowe

BIONET. Pzemysł spożywczy : 09-2003546 HA. Wykorzystanie środowiska: 0920-03546

100 %

Powierzchnie
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Informacja orientacyjna w celach handlowych. Postępuj zgodnie ze wskazówkami etykiety i karty charakterystyki dotyczącymi
prawidłowego posługiwania się i stosowania produktu. Skontaktuj się z naszym Działem Technicznym w celu rozwiania wszelkich

www.sucitesa.com

Instrukcja użycia:
PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ Z UWAGĄ ETYKIETĘ . W celu uniknięcia ryzyka dla osób i środowiska
naturalnego, należy przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania . Produkt spełnia normę UNE-EN 1276 w warunkach
czystości . Środek antyseptyczny i dezynfekujący . Sprawdzono aktywność bakteriobójczą produktów chemicznych
antyseptycznych i dezynfekujących używanych w produktach żywnościowych, przemysłowych, stosowanych w domach
rodzinnych i w instytucjach użyteczności publicznej . Zastosowanie w przemyśle spożywczych do dezynfekcji powierzchni i
sprzętów, będzie musiało mieć miejsce pod nieobecność żywności . Należy podjąć wszelkie możliwe środki, by żywność,
maszyny i/lub sprzęty kuchenne, które używane są w lokalach i instalacjach, w których uprzednio użyto wspomnianego produktu,
nie posiadały resztek składników aktywnych . W tym celu, należy odpowiednio wypłukać wodą czyszczone części przed ich
użyciem . Nie mieszać z żadnym innym produktem chemicznym. Nie można mieszać z czynnikami utleniającymi, materiałami
zasadowymi ani produktami łatwopalnymi . Sposób użycia przy dezynfekcji miejsc kontaktu: rozpylać produkt nierozcieńczony
przy użyciu pistoletu rozpylającego i przez szorowanie . Przed zastosowaniem tego produktu musi mieć miejsce gruntowne
czyszczenie. Przed wejściem do lokalu należy go odpowiednio przewietrzyć. Do zastosowania przez personel. Następstwem
zatrucia może być: . Podrażnienie skóry i oczu . Pierwsza pomoc: . Usunąć osobę ze skażonego obszaru. Zdjąć poplamione lub
opryskane ubranie. Wymyć oczy wielką ilością wody przez co najmniej 15 minut . Nie zapomnieć o usunięciu soczewek
kontaktowych . Wymyć skórę znaczną ilością wody z mydłem, nie szorować . Nie podawać nic doustnie. Zapewnić pacjentowi
odpoczynek. Zachować temperaturę ciała. Sprawdzać oddychanie . Jeżeli jest to koniecznie, zastosować sztuczne oddychanie .
Przewieźć osobę zatrutą do szpitala i, jeżeli to możliwe, okazać etykietę lub opakowanie. NIE POZOSTAWIAĆ OSOBY
ZATRUTEJ BEZ OPIEKI. Rady terapeutyczne:. Leczenie objawowe.

Informacja dodatkowa:
OCENA SKUTECZNOŚCI DIAŁANIA ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH: Określenie podstawowego działania bakteriobójczego
chemicznych środków dezynfekcyjnych i aseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i
domowych oraz zakładach użytecznośc
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