INFORMACJA
TECHNICZNA
DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
BUDESIN SPRAY OFF

ALKOHOLOWY ŚRODEK DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

Art. Nr 142.646 12 x 1 l butelka
Numer wpisu do ewidencji produktów biobójczych: 5958/14

ZASTOSOWANIE:

Gotowy do użycia środek do bieżącego mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń oraz powierzchni zmywalnych odpornych na działanie alkoholu w obszarach: przemysł spożywczy, kuchnie
przemysłowe, domy seniora, baseny kąpielowe, pomieszczenia sanitarne, solaria, sauny, w tym
sprzętów mających kontakt z żywnością. Do mycia i dezynfekcji powierzchni w szpitalach i
gabinetach lekarskich (poza obszarem klinicznym). Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wobec grzybów drożdżopodobnych oraz prątkobójcze wobec prątków gruźlicy. Produkt
charakteryzuje się skutecznością, przyjemnym zapachem oraz dobrą zgodnością materiałową.
Wolny od aldehydów. Nie może być stosowany do czyszczenia materiałów wrażliwych na alkohol
czy farb rozpuszczalnych w alkoholu.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA:

Powierzchnie lekko zanieczyszczone, zatłuszczone, spryskać środkiem BUDESIN SPRAY OFF
w ilości max. 50 ml/m2, zebrać zanieczyszczenia ściereczką lub ręcznikiem papierowym, a następnie tak wyczyszczoną powierzchnię jeszcze raz spryskać środkiem i pozostawić do odparowania
cienkiego filmu. Czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia.
Przed zastosowaniem produktu należy sprawdzić zgodno ść materiałow ą w niewidocznym miejscu.
Za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ści.

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... przezroczysty, klarowny płyn
Zapach .............................…... alkoholowy
Gęstość .............................….. ok. 930 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 7

ZAWIERA:
Powyżej 30 %: ....................................… etanol,
Etanol: 430 g/l, Chlorek didecylodimetyloamoniowy: 0,5 g/l
Numer wpisu do ewidencji produktów biobójczych: 5958/14
TERMIN WAŻNOŚCI ........……………... dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

OZNACZENIE NIEBEZPIECZEŃSTWA :

UWAGA

Producent:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226 – Łatwopalna ciecz i pary
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P210 – Przechowywać
z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
Palenie wzbronione. P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
P303 + P361 + P353 – w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie
z regionalnymi przepisami.

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

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR: Prawidłowa nazwa przewozowa: materiał zapalny ciekły,
Nr rozpoznawczy materiału: UN 1993, Klasa: 3, Kod klasyfikacyjny: F1, Kategoria
transportowa: 3, Etykieta: 3, Grupa pakowania: III, Nr rozpoznawczy zagrożenia:
80 .
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www.kleen-purgatis.pl

