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PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

Właściwości i zastosowanie
Produkt w postaci cieczy.
Przeznaczony do dezynfekcji rąk bez użycia wody. Działa
bakteriobójczo, grzybobójczo
oraz wirusobójczo.
Produkt tylko do zewnętrznego stosowania. Nie
rozcieńczać. Stosować bezpośrednio na suche
dłonie. Wycisnąć z opakowania niewielką ilość, nanieść na
dłonie i równomiernie
rozprowadzić rozcierając po powierzchni dłoni. Pozostawić
do całkowitego odparowania. Nie spłukiwać wodą. Nie
mieszać produktu z innymi środkami.

Środki ostrożności oraz BHP
Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne:
Wdychanie: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty
głowy.
Kontakt z oczami: Może wystąpić zaczerwienienie,
łzawienie, pieczenie.
Kontakt ze skórą: W przypadku bezpośredniego,
długotrwałego kontaktu może wystąpić
podrażnienie.
Połknięcie: Może wystąpić pieczenie w jamie ustnej i gardle.

Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ
ODDECHOWĄ wyprowadzić
osobę poszkodowaną na świeże powietrze z miejsca
narażenia. Zapewnić pomoc
lekarską. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
łatwo usunąć. Nadal płukać. W
przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia
podrażnienia skóry skonsultować się
z lekarzem. W przypadku połknięcia nie wywoływać
wymiotów. Podać wodę do wypicia.
Zapewnić pomoc lekarską.

Postępowanie z odpadami
Zawartość/pojemnik
usuwać
do
odpowiednio
oznakowanych pojemników na odpady
zgodnie z krajowymi przepisami. Dokładnie opróżnione i
umyte opakowania podlegają
systemowi odbioru odpadów komunalnych.
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Przechowywanie

Okres ważności

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Przechowywać z dala od
źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Po
użyciu produktu wietrzyć pomieszczenie do zaniku
charakterystycznego zapachu. W przypadku
nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki
ochrony dróg oddechowych.

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem
partii.

INFORMACJE TECHNICZNE

Kolor i postać

Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu

Substancje czynne

Alkohol etylowy: 70g/100g

Opakowania

Kanister 5L, butelka 1l, 0.5l

Informacje specjalne
Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki
produktu. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie
materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych
warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie
skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli
tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego
wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie
może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w
skutek
nieprawidłowego użycia lub przechowywania
produktu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających

np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu
technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy
Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji
technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą
techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych
w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie
pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy
zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna
produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie
poprzedni.
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