Střední průmyslová škola chemická Pardubice

GELOVÁ DEZINFEKCE RUKOU ANTI-COVID
BEZOPLACHOVÁ ALKOHOLOVÁ DEZINFEKCE
Produktový list
Použití
Anti-COVID je uplatnitelný jako všeobecná širokospektrální dezinfekce rukou a pokožky nebo jako
hygienická dezinfekce rukou (HDR) podle EN 1500. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální
použití. Spektrum dezinfekčního účinku – baktericidní (včetně MRSA), fungicidní, mykobaktericidní,
tuberkulocidní, virucidní.

Biocidní typ: 1.
Nedoporučená použití směsi
Neaplikujte na rozpálené povrchy nebo přímo do otevřeného ohně.

Oblast použití:
Všeobecná širokospektrální dezinfekce rukou a pokožky nebo jako hygienická dezinfekce rukou (HDR) podle
EN 1500, možné použití na maloplošnou dezinfekci povrchů (kliky, klíče, desky stolů apod.)

Nebezpečné vlastnosti (klasifikace, prvky označení)
Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 02 a 07

WEB

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGYNIZACE PARDUBICKÉHO KRAJE
IČO: 48161179, DIČ: CZ48161179

1

(+420) 464 629 688 | E-MAIL SPSCH@SPSCH.CZ
WWW.SPSCH.CZ | ADRESA PODĚBRADSKÁ 94, PARDUBICE – POLABINY, 53009

TELEFON

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
Standardní a doplňkové věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobovat ospalost
nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte
před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Odstraňte obsah/obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě
spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: ethanol, peroxid vodíku, glycerin, bitrex (denaturant).

Dávkování
Přímá aplikace: Na ruce nebo pokožku naneste dostatečné množství prostředku a nechte působit
předepsanou dobu. Přitom jemně vtírejte do pokožky, neoplachujte! Při hygienické dezinfekci (HDR) naneste
na ruce cca 1 ml prostředku a vtírejte po dobu minimálně 30 sekund do suché pokožky bez použití vody až
do úplného zaschnutí (odpaření).

Balení
25 ml kapátko (Bralenka), 3, 5 l, 10 l, 25 l

Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: kapalné při 20 °C
Vzhled: čirá kapalina
Barva: bezbarvý
Vůně: alkoholová
Zředění dezinfekčního prostředku způsobí nefunkčnost virocidních a baktericidních účinků!
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