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NOWA QUICK DES
Spray cu continut de alcool pentru dezinfectare rapidă , pentru utilizare locală
1. Grupa principala de produs biocid 1 - (dezinfectant)
2. Tipul de produs

2 - (dezinfecţie in domeniul public şi privat de sănătate si ingrijire
medicală, alte produse biocide)
4 - (industrie alimentara)

3. Domeniul de utilizare

dezinfectia suprafetelor din domeniul medical si industria alimentara

4. Compoziţie:
Substante active:
Denumire chimică
Propan-2-ol
N-(3-Aminopropyl)-Ndodecylpropane-1,3-diamine

Nr. CAS
67-63-0
2372-82-9

Nr. EG
200-661-7
219-145-8

Concentraţie [%]
70
0,1

Alte componente: nu contine parfum.
5. Tipul preparatului:
Lichid gata preparat pentru utilizare.
Forma de ambalare 0.75 L.
6. Acţiune:
Soluţie dezinfectantă cu acţionare rapidă pentru suprafeţe, bactericidă, funicidă, efect de inactivare a viruşilor.
Nu conţine coloranţi şi parfum. Miros plăcut, bine suportată de piele, nu conţine clor, aldehid, fenol. Testată şi
avizată conform normelor DGHM.
7. Domeniu de utilizare:
Pentru dezinfectarea locală rapidă şi fără urme a tuturor suprafeţelor rezistente la alcool din domeniul
gastronomiei şi industriei alimentare, de ex. oţel superior, gresie, armături etc. Nu este adecvat pentru
materiale sensibile la alcool (de ex. plexiglas)
8. Utilizare:
1min.

5min.

DGHM-VAH contaminare organica redusa + efect mecanic

Concentrat

DGHM-VAH contaminare organica ridicata + efect mecanic

Concentrat

Nu se diluează. Obiectele se pulverizeaza de la o distanţă de 20-30 cm, astfel încât să acopere întreaga
suprafaţă sau se poate aplica pe o laveta curată cu care se va şterge apoi întreaga suprafaţă. Nu este
necesar să se clătească, produsul se usucă rapid fără să lase urme. Max. 50ml/m2. Nu se aplică pe suprafeţe
mari. (max 2 m2). Atenţie la acoperirea integrală a suprafeţei. Materialele de lucru de vor clăti apoi bine cu
apă.
9. Ecologie:
Acest produs respectă legile referitoare la compatibilitatea cu mediul înconjurător a aparatelor de spălare şi
curăţare şi a normelor de aplicare a acestora, referitoare la degradarea biologică a materiilor prime.
Informaţii mai cuprinzătoare referitoare la interacţiunea acestui produs cu mediul pot fi obţinute la cerere.
10. Depozitare:
Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat şi bine ventilat. Containerele care sunt deschise vor
închise cu grija şi vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.
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11. Instrucţiuni de siguranţă:
Inflamabil. Irita ochii. Inhalarea vaporilor poate cauza somnolenta sau ameteli.
A nu se lasa la indemana copiiilor.
Produsul si recipientul trebuie inlaturat in mod adecvat.
A se folosi numai in locuri cu aerisire/ventilatie buna.
In caz de accident sau greata consultati medicul (se va arata acestuia eticheta). În cazul contactului cu ochii
se vor spăla ochii imediat foarte bine cu apă abundenta și se va consulta un medic.
A se ţine departe de surse cu pericol de incendiu - Fumatul interzis. A nu se inhala vaporii.
Ambalajul se îndepărtează la punctele de colectare pentru materiale reciclabile numai dacă a fost golit
complet. A se depozita numai la temperatura camerei și în ambalajul original.

Acest produs este destinat utilizării profesionale !

