Alcosan

Univerzální dezinfek ní prost edek na bázi
alkoholu

Použití:

Alcosan je dezinfek ní prost edek na bázi alkoholu, který obsahuje i malé
množství organických sekvestra ních látek a kvarterní ammoniové
slou eniny. Alcosan je ur ený pro dezinfekci všech omyvatelných ploch,
za ízení a p edm t , které p icházejí do styku s potravinami
v potraviná ském pr myslu a v kuchyních, p edevším tam, kde nelze nebo
se nedoporu uje použít dezinfek ní prost edky ed né vodou.
Alcosan se aplikuje ne ed ný post ikem nebo se nanáší istou tkaninou.
Z ošet ených povrch se rychle odpa uje a nezanechává rezidua.
Alcosan má široké spektrum ú innosti, p sobí na vegetativní formy
grampozitivních a gramnegativních bakterií, kvasinek a plísní.
Je vhodný p edevším pro dezinfekci rizikových povrch nap . pracovních
ploch a povrch za ízení, plni , dopravník p ed za átkem výroby nebo p i
zm n šarží, na ošet ení potrubních armatur, p epojovacích panel apod.

Fyzikáln -chemické vlastnosti:
pH (ne ed ný): 6,6 – 7,6
Hustota (20oC): cca 0,96 g/cm3
Vzhled: bezbarvá kapalina
Bod vzplanutí: 25°C
CHSK: 540 g O2/kg

Složení:

2-propanol 15 - 30%

Bezpe nost práce:

Dráždivý. R10: Ho lavý. R36: Dráždí o i. R67: Vdechování par m že
zp sobit ospalost a závrat . S23: Nevdechujte plyny/dýmy/ páry/aerosoly.
S26: P i zasažení o í okamžit d kladn vypláchn te vodou a vyhledejte
léka skou pomoc. S51: Používejte pouze v dob e v traných prostorách.
Po práci si opláchn te a osušte ruce. P i déletrvajícím kontaktu se
doporu uje používat vhodné rukavice.

Vliv na povrchy a konstruk ní materiály:

Alcosan lze použít na všechny materiály odolné v i alkohol m.
Není vhodný pro povrchy z plexiskla, akrylát , polykarbonát a podobných
plast . P ed dlouhodobým kontaktem nebo p i nejistot se doporu uje
p edem vyzkoušet odolnost daného materiálu. Alcosan nelze aplikovat
na zah áté plochy, motory a nekrytá elektická za ízení.

Návod k použití:

Alcosan se používá ne ed ný. Aplikuje se post ikem do úplného smo ení
povrch . Dezinfek ního ú inku se dosáhne po zaschnutí. Kontaktní doba
má být alespo 5 minut.

VT10

Alcosan
Skladování:

Uchovávejte obal t sn uzav ený. Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení - Zákaz kou ení. Skladujte
v p vodních obalech mimo extrémní teploty, chra te p ed p ímým slune ním zá ením. Dodržujte na ízení
platná pro skladování ho lavin.

Balení:
Kanystr.
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