DESALCON
Univerzální bezoplachový dezinfekční prostředek na bázi alkoholu s rychlým a dlouhodobým účinkem.
Roztok účinné látky ve vodě.
Pouze k profesionálnímu použití.
Účinná látka: ethanol (ES 200-578-6), 650 g/kg (65 % hm.)
Návod k použití:
DESALCON se aplikuje postřikem, na ošetřených površích rychle zasychá. Je vhodný především pro
dezinfekci povrchů ve všech oblastech potravinářského průmyslu. Používá se na dezinfekci pracovních
ploch a povrchů zařízení, např. plničů před začátkem výroby nebo při změně šarží, na ošetření potrubních armatur, přepojovacích panelů apod.
DESALCON se používá neředěný. Aplikuje se postřikem na čisté suché nebo vlhké povrchy, do úplného
smočení. Toto použití je výhodné především pro těžko dostupné povrchy.
Dezinfekčního účinku je dosaženo po úplném odpaření prostředku. Kontaktní doba má být alespoň 5 10 minut. Produkt neoplachujeme. Nelze aplikovat na zahřáté plochy. DESALCON má široké spektrum
účinnosti.
Před použitím čtěte přiložené pokyny - bezpečnostní list, etiketu.
Používejte pouze podle doporučení odborných poradců firmy PALMAX s.r.o.

Nebezpečí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz
kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
Pokyny pro první pomoc: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte tuto etiketu nebo bezpečnostní list.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte CO2, pěnu na hašení alkoholu, tříštěný vodní proud.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Pokyny pro skladování: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
Pokyny pro bezpečné odstraňování výrobku a obalu:
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.
Prázdný obal po důkladném vypláchnutí vodou předejte oprávněné osobě k využití. Obaly i uzávěry jsou
z recyklovatelného materiálu.

Výrobce: PALMAX s.r.o., Korytná 33, PSČ 687 52
Tel.: +420 602 229 632
+420 724 080 172
palmax.info@seznam.cz
www.palmax.info
Doba použitelnosti: spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.
Datum výroby (číslo šarže):
Hmotnost obsahu: 5 kg, 20 kg
Grafické značky: označení materiálu obalu
UN 1987

