INFORMACJA TECHNICZNA

PRESEPTOL DRN
WIRUSOBÓJCZY ŻEL DO HIGIENICZNEJ
DEZYNFEKCJI RĄK BEZ UŻYCIA WODY

OPIS PRODUKTU
PRESEPTOL DRN to żel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk
bez użycia wody
wirusobójczy
bakteriobójczy
grzybobójczy
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0031/TP/2020

Pojemność
1L
5L

PAKOWANIE

szt. op. ZBIORCZE
6
1

szt. PALETA
378
90

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZASTOSOWANIE/DOZOWANIE
Stosuje się wyłącznie produkt nierozcieńczony.
Rozprowadzić 3 ÷ 5 ml żelu na czyste ręce i wcierać energicznie przez minimum 30 sekund, pozostawić do
czasu kiedy ręce staną się suche.

DANE TECHNICZNE
Wygląd: transparentny bezbarwny żel

Zawiera: Propan-1-ol; H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić
przed dziećmi. P210 - Przecho- wywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 - Unikać wdychania par. 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. P310- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł
otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5-25°C.
Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną.
Nie stosować w obecności źródeł ognia.
Jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania, może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, skóry, oczu
i jamy ustnej.
Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez kilka minut dużą ilością wody,
usunąć soczewki kontaktowe i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku narażenia inhalacyjnego: w razie
zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Podrażnioną skórę
przepłukać wodą. W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.
Produkt należy zużyć w całości.
Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu, popłuczyny odprowadzić do
kanalizacji.
UN 1987, III, Kl.3 ALKOHOLE I.N.O. (zawiera etanol).
Data ważności: 24 miesięce od daty produkcji.

Zapach: charakterystyczny
Gęstość w 20°C: ~0,94 g/ml
pH: 5 - 6

SUBSTANCJE CZYNNE
Etanol, CAS 64-17-5, WE 200-578-6 [zaw. 73 g/100 g];
Propan-1-ol, CAS 71-23-8, WE 200-746-9 [zaw. 10 g/100 g];
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