KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DS-1 GT
SYMBOL

pH

G-68

7

Płyn bakteriobójczy i grzybobójczy (grzyby drożdżopodobne) do dezynfekcji
powierzchni i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, w tym również
powierzchni mających kontakt z żywnością. Polecany do stosowania w salonach odnowy
biologicznej, zakładach fryzjersko – kosmetycznych, placówkach gastronomicznych.
Działanie zgodne z normą PN-EN 13697. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
5401/13. Atest PZH HŻ/1770/2013.

SKŁAD:
<5% kationowe związki powierzchniowo czynne, <5% alkohole

ZASTOSOWANIE:
- powierzchnie twarde,
- lady gastronomiczne, ciągi technologiczne, powierzchnie mające kontakt z żywnością,
- solaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie,
- SPA,
- lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze,
- kabiny i bagażniki pojazdów,
- deski klozetowe.

SPOSÓB UŻYCIA:
Stosować ściśle wg. opisu na opakowaniu. Na wcześniej umytą powierzchnię nanieść produkt
za pomocą spryskiwacza, pozostawić na minimum 60 sek. powierzchnie mające kontakt z
żywnością należy spłukać czystą i bieżącą wodą pitną.

ZAGROŻENIA:
Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów.
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).

PIERWSZA POMOC:
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie duszności,
zawroty głowy) wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, skonsultować się z
lekarzem. W przypadku skażenia odzieży, zdjąć ją, obmyć skórę dużą ilością wody (najlepiej
bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub oparzeń skontaktować się z lekarzem.
Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15 minut)
rozdzielając osobno powieki, skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku spożycia
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nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody. Nie podawać środków
zobojętniających. Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe pokazać
etykietę.

BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA:
W przypadku długotrwałego narażenia na działanie produktu i przy braku wentylacji może
spowodować uczucie senności, zawroty głowy, podrażnienie górnych dróg oddechowych. W
kontakcie ze skórą, oczami i w wyniku spożycia może spowodować podrażnienie

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU:
Preparat najlepiej zużyć w całości. Małe ilości pozostałości produktu mogą być rozpuszczone
i spłukane dużą ilością wody. Duże ilości produktu nie wylewać do kanalizacji lecz przekazać
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji, lub zwrócić do producenta.

POSTĘPOWANIE
Z
OPAKOWANIEM
OPAKOWANIOWYMI PO PRODUKCIE:

I

ODPADAMI

Puste opakowania wypłukać kilkukrotnie wodą, którą zużyć tak jak produkt. Puste
opakowanie wrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne

TERMIN WAŻNOŚCI:
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność
zawodową.
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