KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

TENZI ŚRODEK PLEŚNIOBÓJCZY
pH
14
Płyn o działaniu grzybobójczym (w tym pleśnie) stosowany do mycia i dezynfekcji powierzchni,
materiałów oraz wyposażenia nie mających kontaktu z żywnością lub środkami żywienia zwierząt.
Produkt do usuwania pleśni we wszystkich pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnia,
łazienka, strych, pralnia, piwnica). Likwiduje ciemne naloty na ścianach, oknach, kafelkach.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 7361/18.

ZASTOSOWANIE:
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (kuchnia, łazienka, strych, pralnia, piwnica)

SKŁAD:
Substancje aktywne: aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu (zawartość chloru aktywnego
24,47-24,7 g/l) CAS: 7681-52-9

Skład: podchloryn sodu, wodorotlenek sodu do 10%, kationowe związki powierzchniowo
czynne do 5%, fosfoniany do 5%

SPOSÓB UŻYCIA:
Zabezpieczyć powierzchnie, które nie mają być czyszczone, przed działaniem produktu. Produkt
gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Powierzchnie zajęte przez pleśni spryskać
z odległości 15-20 cm. Po upływie około 15-30 min. spryskaną powierzchnię przetrzeć wilgotną
ścierką. W przypadku silnego zanieczyszczenia czynność powtórzyć. Wymagany czas wentylacji
minimum
30
minut.
Produkt
przechowywać
i
transportować
tylko
w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed światłem słonecznym oraz ciepłem. Produkt
przechowywać w suchym pomieszczeniu szczelnie zamknięty, w temperaturze +5 ÷ 35° C ze sprawną
wentylacją.
Podczas pracy z produktem zalecana jest ostrożność. Mieszać produkt wyłącznie z wodą. Pod żadnym
pozorem nie mieszać produktu z innymi produktami chemicznymi. Osoby ze skłonnością do alergii
skórnej
lub
układu
oddechowego
nie
powinny
mieć
kontaktu
z produktem. Unikać narażenia – przed użyciem zapoznać się z etykietą. Po zastosowaniu pojemnik
szczelnie zamknąć, przechowywać z dala od osób nieupoważnionych. Podczas pracy z produktem
zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia w celu uniknięcia zatrucia inhalacyjnego

ZAGROŻENIA:

Niebezpieczeństwo
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć
całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P405 – Przechowywać pod zamknięciem
EUH031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Powoduje poważne oparzenia skóry
objawiające się zaczerwieniem, silnym bólem, ranami/pęcherzami. Powoduje poważne oparzenia oczu
prowadzące do uszkodzenia rogówki i spojówek a w rezultacie do nieodwracalnego pogorszenia
widzenia, a nawet całkowitej utraty wzroku. W przypadku spożycia powoduje poważne oparzenia
jamy ustnej, gardła, żołądka. Wdychanie może powodować podrażnienie dróg oddechowych
powodując trudności w oddychaniu, kaszel, ból gardła. Kontakt z produktami rozkładu może być
niebezpieczny dla zdrowia. Działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu
ekspozycji. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
Pierwsza pomoc: W przypadku wystąpienia objawów zatrucia inhalacyjnego (kaszel, uczucie
duszności, zawroty głowy) wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić
bezwzględny spokój w pozycji półleżącej lub siedzącej. Chronić przed utratą ciepła. Wezwać pomoc
lekarską. W przypadku skażenia odzieży niezwłocznie ją zdjąć, obmyć skórę dużą ilością wody
(najlepiej bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych 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 nie wywoływać
wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli to
możliwe pokazać etykietę.
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, przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste opakowania
wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w
pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji

TERMIN WAŻNOŚCI:
24 miesiące od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki produktu.
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