Przygotować roztwór użytkowy preparatu. Jeśli charakter pomieszczenia stwarza możliwość,
przy pomocy rozpylacza spryskać czyszczoną powierzchnię. Po odczekaniu 5 minut, całość spłukać wodą.
W przypadku występowania pleśni wydłużyć czas dezynfekcji do 15 minut. W pozostałych pomieszczeniach
(biura, sale przyjęć, sale chorych, korytarze) przy pomocy mopa umyć podłogę i pozostawić do wyschnięcia.
W przypadku ścian i powierzchni pionowych ubrać rękawice gumowe i ręcznie przy pomocy ściereczki umyć
powierzchnie i pozostawić je do wyschnięcia. Po rozcieńczeniu preparat należy zużyć w ciągu 14 dni.
Obiekt można użytkować bezpośrednio po przeprowadzonym myciu i dezynfekcji.
Okres od zastosowania produktu do uzyskania efektu biobójczego wynosi:
● Bakteriobójczy - 5 minut
● Grzybobójczy - 15 min.
Produkt jest koncentratem. W praktyce czyszczenia i dezynfekcji należy posługiwać się roztworami
użytkowymi. W zależności od oczekiwanego efektu biobójczego i zgodnie z wynikami badań należy
stosować poniższe stężenia:
● 1,5% roztwór użytkowy (985 ml wody + 15 ml Preseptolu P) przez okres 5 minut – dla uzyskania efektu
bakteriobójczego (odkażanie antybakteryjne).
● 5% roztwór użytkowy (950 ml wody + 50 ml Preseptolu P) przez okres 15 minut – dla uzyskania efektu
pełnego efektu odkażającego (odkażanie pełne: bakterie i grzyby).
I) Wygląd: ...............................................................................transparentna bezbarwna ciecz
II) Zapach:................................................................................charakterystyczny
III) pH produktu:........................................................................około 11,0-12,0
IV) Gęstość (20°C):...................................................................1,02 g/ml
V) Zdolność pianotwórcza 1% r-r, metoda Rosa Milesa: .........nie mniej niż 180 cm3
VI) Zawartość substancji czynnej:.............................................nie mniej niż 10%

SPOSÓB UŻYCIA

DANE TECHNICZNE

SKŁAD

5% < kationowe środki powierzchniowo czynne < 5 %, poniżej 15 % - amfoteryczne środki powierzchniowo
czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego związki.
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Powoduje oparzenia.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie
zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
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