STERIL ALK

ALKOHOLOS KÉZ FERTŐTLENÍTŐSZER

JELLEMZŐK
Folyékony, jellemző alkohol szagú, kéz fertőtlenítőszer. Fertőtlenítő hatását a benne
lévő alkohol segítségével fejti ki. Használata után kellemes frissesség érzetet
biztosít. Könnyen és gyorsan fertőtleníti a kezet, ugyanakkor kíméli a kéz bőrét a
kiszáradástól.
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Előnyösen alkalmazható minden olyan területen, ahol a kéz higiéniája kiemelkedő
fontosságú. Használata nem igényel segédeszközt, adagolót és nincs szükség a kéz
lemosására, öblítésére. Az élelmiszeripar különböző területein, betegellátó
intézményekben,
élelmiszer
előállító
helyeken,
vendéglátóiparban,
közintézményekben, szociális otthonokban, stb. alkalmazható keverék.
A K E V E R ÉK JE LLE M ZŐ AD AT AI
Külső:
Színtelen, jellegzetes, alkohol szagú
folyadék.
Sűrűség 20ºC-on:
kb. 0,9 g/cm3
pH érték (tömény oldat 20°C -on):
kb. 8
Oldhatóság (20°C -on):
vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképesség:
nem habzó
Mikrobiológiai spektrum:
baktericid, fungicid, virucid, MRSA
ÖSSZETEVŐK
bőrvédő komponens, oldószer, fertőtlenítőszer (alkohol), viszkozitás beállító
komponens
AL K AL M AZ Á S I J AV AS L AT
A keveréket töményen, hígítás nélkül kell alkalmazni. Juttassunk a tenyerünkbe 3-5
ml-t, majd alaposan dörzsöljük be. Nem kell lemosni a fertőtlenítőszert, a kézre
kenve gyorsan elpárolog miközben a bőrvédő komponens a bőrfelületen marad.
Alkalmazási terület

Koncentráció

Hőmérséklet

Hatásidő

Kéz fertőtlenítés

100 %

20 - 30 °C

30 másodperc - 1 perc

Ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával ne
kerüljenek érintkezésbe illetve azokkal ne szennyeződjenek. Más tisztító- és
fertőtlenítőszerrel nem szabad keverni.
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STERIL ALK
MEGJEGYZÉS
Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai
lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A termék maradékai,
hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2000. évi XLIII. törvény alapján veszélyes
hulladéknak minősül. Nagy mennyiség kiömlése esetén folyadék-megkötő anyaggal
fel kell venni, összegyűjteni, zárható edényzetbe helyezni és elszállítani.
BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS
A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a
biztonsági adatlapon. Kevésbé tűzveszélyes. Gőzök álmosságot, szédülést
okozhatnak. Szemizgató hatású. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut,
bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Gyújtóforrástól tartsuk távol.
E LS ŐS E GÉ LY R E V ON ATK OZ Ó IN FOR M ÁC IÓK
Nem kézfertőtlenítés esetén a bőrre kerüléskor szappannal és bő vízzel le kell
mosni. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk
sok vizet. Zárt térben való használata során szellőztessünk.
TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG
Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes
helyen, élelmiszerektől, gyújtóforrástól elkülönítve kell tárolni.
Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.
KISZERELÉSI M E N N Y I S É G
0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 20 kg

GYÁRTÓ
Hungaro Chemicals Kft.
Nagycserkesz-halmosbokor 6.
Tel.: +36-42-508-970
email: hunchem@t-online.hu
www.hungarochemicals.hu

ENGEDÉLYSZÁM
JÜ-8980-32012 OTH
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