
KWAŚNA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

INFORMACJA
TECHNICZNA

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7084/17
Art.-Nr. 142.652 10l - Kanister
Art.-Nr. 142.657 6 x 1L Butelka
•  kwaśny środek dezynfekcyjny dla obszaru sanitarnego. 
•  szerokie spektrum działania - skuteczny i przetestowany. 
•  szczególnie ekonomiczny. 
•  na bazie QAV.
 
  

ZASTOSOWANIE:
Kwaśny środek dezynfekcyjny dla obszaru sanitarnego. Do mycia i dezynfekcji powierzchni i 
urządzeń sanitarnych. Produkt charakteryzuje się skutecznością i przyjemnym zapachem. 
Jest łagodny dla rąk. Szybko rozpuszcza zanieczyszczenia mineralne, kamień wodny, tłuste 
zabrudzenia, wapń i pozostałości mydła. Ekonomiczny w użyciu i przyjazny dla skory. 
Na bazie aldehydów nowej generacji wolny od fenolu. do dezynfekcji należy używać tylko 
zalecanych stężeń i czasów ekspozycji. Dla skutecznej  dezynfekcji powierzchnia musi być 
całkowicie zwilżona roztworem roboczym. Po czasie ekspozycji powierzchnie należy 
dokładnie spłukać czystą wodą.
 
         

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... bezbarwny przezroczysty płyn    
Zapach .............................…... charakterystyczny dla produktu    
Gęstość .............................…..  ok. 1020 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 2  
ZAWIERA:
5 – 15 %:  .......................…........….……..    kationowe związki powierzchniowo czynne,
                                                                   niejonowe związki powierzchniowo czynne
Chronić przed zimnem i gorącem.  
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...    min. 12 miesięcy od daty produkcji  w zamkniętym 
                                                              oryginalnie opakowaniu.
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Producent:
KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

Dystrybutor w Polsce: 
POLOR Sp.z o.o. 
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin 
tel. +48 91 822 88 00 

www.kleen-purgatis.pl

TRANSPORT: Informacje o transporcie dostępne w karcie charakterystyki produktu.  

DOZOWANIE I CZAS EKSPOZYCJI: Przy Nora wirusach:

Stężenie 0,25 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2 %
Czas ekspozycji 4 h 1 h 30 min 15 min 2 h

OZNACZENIE  NIEBEZPIECZEŃSTWA :
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe 
             skutki
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P260 – Nie wdychać 
mgły/par/rozpylonej cieczy. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /
ochronę twarzy. P303 + P361 + P353 – w przypadku kontaktu ze skórą 
(lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 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 lub 
Lekarzem. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub 
wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.   

NIEBEZPIECZEŃSTWO
              UWAGA
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Możliwe skutki uboczne dla zdrowia człowieka, wynikające z narażenia na działanie preparatu 
poprzez: Wdychanie: Po inhalacji par może wystąpić skrócenie oddechu, silny kaszel i 
podrażnienie dróg oddechowych do uszkodzenia elementów układu oddechowego włącznie. 
Wdychanie par może doprowadzić do obrzęku płuc. Kontakt ze skórą: Może wystąpić silne 
podrażnienie, zaczerwienienie i następstwa poparzenia chemicznego. Kontakt z oczami: Może 
wystąpić silne podrażnienie, pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie. Może nastąpić uszkodzenie 
wzroku. Połknięcie: Może wystąpić podrażnienie ust, przełyku i błon śluzowych przewodu 
pokarmowego. Może spowodować perforacje przełyku. 
Pierwsza pomoc:
W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku poparzenia nałożyć jałowy opatrunek. W przypadku trwałego podrażnienia skóry 
zwrócić się do lekarza. W przypadku kontaktu z oczami: Płukać oczy z otwartą powieką przez 
kilka minut dużą ilością wody. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku połknięcia: 
Nie powodować wymiotów. Przepłukać jamę ustną i wypić dużą ilość wody. W przypadku 
utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. W przypadku narażenia inhalacyjnego: 
Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się 
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowanio-
wymi po produkcie: Unikać zanieczyszczenia wody i gleby stężonym preparatem. Nie wylewać 
pozostałości do wód gruntowych, jezior, stawów, kolektorów kanalizacyjnych itp. Nie mieszać z 
odpadami komunalnymi. Utylizować zgodnie z przepisami, konieczna jest obróbka fizyko-
chemiczna. W przypadku wycieku zapobiegać rozprzestrzenianiu się i usuwać poprzez zebranie 
na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny).
Opróżnić opakowanie z pozostałości preparatu. Roztwory popłuczne użyć zgodnie z przezna-
czeniem preparatu. Resztki preparatu użyć do dezynfekcji powierzchni, zgodnie z przezna-
czeniem preparatu. Zbiornik przepłukać wodą, popłuczyny użyć do dezynfekcji powierzchni, 
zgodnie z przeznaczeniem preparatu. Resztki produktu po okresie przydatności do użycia 
przekazać uprawnionym podmiotom w celu utylizacji jako odpad niebezpieczny. Zbiornik z PE, 
opróżniony i dokładnie wypłukany należy oddać do recyklingu. Unieszkodliwianiem odpadów 
powinny się zająć uprawnione firmy.

Substancje czynne: Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC): 80 g/kg, Kopolimer 
(bisiminoimidokarbonylu, chlorowodorek heksametylenu), (iminoimidokarbonylu, 
chlorowodorek heksametylenu) PHMB (1600; 1.8): 25 g/kg.
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