HYGIENE
GROUP

SAFECLEAN
SOLUTIE DEZINFECTANTA PE BAZA DE
ALCOOL 70%

Solutie dezinfectanta pe baza de alcool 70%, care asigura o dezinfectie imediata a
mainilor si suprafetelori, nu necesita clatire. Produs recomandat pentru dezinfectia
mainilor si suprafetelor in,sectorul alimentar si populatie, institutii publice, unitati de
invatamant, oriunde este necesara dezinfectia suprafetelor.
Produs biocid.

Dezinfectant pentru maini si suprafete

TP 1-Produs pentru igiena umana
Tp 2- Produs pentru dezinfectia suprafetelor
Continut in substante active: 100 gr produs contine:
70 gr Propan-1-ol (nr.CAS 71-23-8;nr.CE 200-746-9)
0,7 gr d-gluconic acid compunds (nr. CAS 18472-51-0, nr. EC 242-354-0);
Pentru dezinfectia mainilor:
Utilizare nediluat: 3ml - utilizare directa (nu se clateste), prin frecare.
Timp de contact
Pentru efect bactericid; virucid: 60 secunde
Pentru dezinfectia suprafetelor din sectorul, alimentar, unitatilor Horeca, populatie,
institutii publice, unitati de invatamant se utilizeaza nediluat, fara clatire.
Timp de contact
activitate bactericida si virucida- 5 minute
activitate levuricida si virucida - 15 minute
Eficacitate bactericida: Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Staphilococcus aureus,
Enterococcus hirae
Eficacitate levuricida:Candida albicans,
Actiune virucida: Vaccinul Poxvirus cu extindere pe virusurile anvelopate conform
anexa test EN14476
Fraze de pericol
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
Fraze de precautie
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise sau
suprafeţe încinse. – Fumatul interzis.
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă
timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă
acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: Consultaţi medicul.
P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul in conformitate cu legislatia in vigoare.
Categoria utilizatori:Populatie /Profesionali
Canistra de plastic, flacon de plastic cu capac/ pompita
Termen de valabilitate: 2 ani
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Acest produs nu usuca
pielea.
Asigura dezinfectia.
Usor de intrebuintat.
Nu necesita clatire
Recomandat pentru
maini si suprafete

