KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ALCOVIREX
pH
7
Płyn do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów, sprzętu oraz materiałów
zarówno mających, jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt o
działaniu wirusobójczym. Zalecany do dezynfekcji powierzchni metalowych, laminowanych,
szklanych, ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń biurowych, telefonów
komórkowych, terminali płatniczych, itp. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
2513/TP/2020.
Potwierdzona skuteczność wirusobójcza wobec: koronawirusa, norowirusa oraz adenowirusa,
zgodnie z normą EN 14476 (2013 + A2:2019).

ZASTOSOWANIE:
- dezynfekcja rąk
- dezynfekcja powierzchni: powierzchnie metalowe, laminowane, szklane, ceramiczne,
klamki, poręcze, uchwyty, urządzenia biurowe, telefony komórkowe, terminale
płatnicze, itp.

SKŁAD:
Substancje czynne: 100 g preparatu zawiera etanol – 70 g

SPOSÓB UŻYCIA:
Dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 s. Czas ten
jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności. Pozostawić do wyschnięcia.
Dezynfekcja powierzchni: produkt nanieść na powierzchnię, pozostawić na 60 sekund po
czym przetrzeć do sucha.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ:

Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Działa drażniąco na oczy
Chronić przed dziećmi
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Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z
krajowymi przepisami

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

DODATKOWE INFORMACJE:
Produkt przechowywać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach w suchym pomieszczeniu
szczelnie zamknięty, w temperaturze +5 ÷ 35° C ze sprawną wentylacją. Chronić produkt
przed światłem słonecznym, ciepłem, mrozem.
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na oczy
Pierwsza pomoc:
inhalacja - natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze.
Zapewnij opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się podrażnienie, duszności i inne objawy.
skóra - ściągnij zabrudzoną odzież. Omyj dotknięte miejsce dużą ilością - o ile to możliwe letniej wody.
oczy - natychmiast wypłukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z użyciem
siły); jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. Wypłukuj co
najmniej przez 10 minut. Zapewnij lekarską i - o ile to możliwe - specjalistyczną opiekę
połknięcie - nie wywoływać WYMIOTÓW! Wypłukać jamę ustną wodą i wypić 2-5 dl wody.
W przypadku osoby z problemami zdrowotnymi zapewnij opiekę lekarską.
Postępowanie z odpadami produktu: Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego
zaleceniem, jeżeli to niemożliwe produkt lub pozostałości produktu muszą zostać usunięte
jako niebezpieczne odpady. Nie usuwać do kanalizacji
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie:
Puste opakowanie można składować w miejscu przeznaczonym do zbiórki opakowań z
tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.
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