CHEMGENE HLD4H
Véreltávolító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum
Antimikróbális spectrum:
baktericid (MRSA), yeasticid, mikobaktericid, sporocid, szelektív virucid
(HepB, Herpes simplex, HIV, norovírus inaktiváló)
Higítási arány, behatási idők:
Baktericid és MRSA baktericid hatás elérése: 1%-os oldat - 5 perc,
yeasticid hatás elérése: 1%-os oldat- 15 perc, vagy 2%-os oldat - 5 perc
mikobaktericid hatás elérése: 5%-os oldat - 30 perc
sporocid hatás elérése: 2%-os oldat - 5 perc
Hepatitis B, Herpes Simplex vírus inaktiváló hatás elérése: 2%-os oldat - 5 perc
HIV, norovírus inaktiváló hatás elérése: 2%-os oldat - 60 perc
Használati utasítás:
Permetezze a felületre vagy fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel kezelje a felületet úgy, hogy kezeletlen
részek ne maradjanak.
A behatási idő alatt a felületnek nedvesnek kell maradnia. A behatási idő letelte után szükség esetén vízzel
öblíthető a felület.
Összetétel:
Biocid hatóanyag: didecil-dimetil-ammoniumklorid (CAS: 7173-51-5), benzalkónium-klorid (CAS: 68424-85-1),
bis (3-aminopropil)-dodecilamin (CAS: 2372-82-9)
Egyéb összetevők: cocamidopropil-betain, alkil-poliglukozid, alkohol-etoxilát, egyéb összetevők, víz
Terméktipus: PT 2.
Figyelmeztető mondatok:
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P264 A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni.
P405 Elzárva tárolandó.
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos.
Elsősegélynyújtás: Mérgezés tünetei esetén orvoshoz kell fordulni.
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben
foglaltak az irányadóak.
Környezetvédelem/ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a
közcsatornába jutását.
Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén a terméket itassuk fel semleges szilárd
folyadékfelszívó anyaggal (pl. kovaföld) és az ártalmatlanításig helyezzük megfelelő tároló edényzetbe. A
szennyezett terület vízzel takarítható fel.
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös jól szellőztethető helyen 2 évig
eltartható.
Kiszerelési egység: 1l-es folyékony koncentrátum
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