Divosan

SU 392
Univerzální dezinfekční prostředek na bázi
alkoholu

Použití:
SU 392 je dezinfekční prostředek s rychlým a dlouhodobým účinkem.
SU 392 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. SU 392
má široké spektrum účinnosti. Působí na grampozitivní a gramnegativní
bakterie, kvasinky a plísně.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:
pH (1% roztok): cca 4
pH (neředěný): 2,3
Hustota (20oC): cca 0,96 g/cm3
Vzhled: bezbarvá kapalina
Bod vzplanutí: 26°C
CHSK: 650 - 700 g O2/kg

Složení:
isopropylakohol 15 - 30%, kyselina mléčná 1 - 5%

Bezpečnost práce:
Dráždivý. R10: Hořlavý. R36/37/38: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
S23: Nevdechujte plyny/dýmy/ páry/aerosoly. S26: Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice. S46: Při požití okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Vliv na povrchy a konstrukční materiály:
SU 392 lze použít na všechny materiály odolné vůči alkoholům.
Není vhodný pro povrchy z plexiskla a akrylátů.

VT10

SU 392
Návod k použití:
SU 392 se používá neředěný nebo ředěný vodou v poměru 1:1. Aplikuje se postřikem na čisté suché
nebo vlhké povrchy, do úplného smočení. Toto použití je výhodné především pro těžko dostupné povrchy.
Dezinfekčního účinku se dosáhne po zaschnutí. Kontaktní doba má být alespoň 5 - 30 minut. Virucidně
působí neředěný SU 392 po době 32 minut. SU 392 nelze aplikovat na zahřáté plochy.

Skladování:
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Skladujte
v původních obalech mimo extrémní teploty. Dodržujte nařízení platná pro skladování hořlavin.
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REG-3371-27.03.03/8811

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5-Stodůlky
Tel.: 296357111
Fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz

