ULOTKA INFORMACYJNA

DR MANUSteril
ALKOHOLOWY PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY
 Szerokie spektrum działania bakteriobójczego i grzybobójczego
 Nie wymaga spłukiwania wodą
 Łagodny dla skóry rąk
 Nie pozostawia zapachu na dezynfekowanych powierzchniach

ZASTOSOWANIE
Produkt płynny neutralny, na bazie alkoholu do higienicznej
dezynfekcji rąk oraz powierzchni zmywalnych maszyn i urządzeń
mających kontakt z żywnością.
SPOSÓB UŻYCIA
-Dezynfekcja rąk:
Pobrać około 2 ml produktu, następnie wcierać w ręce przez
około 30 sekund, czynność powtórzyć dwukrotnie.
Pozostawić ręce do wyschnięcia. Nie wycierać rąk.
Nie spłukiwać wodą.
-Dezynfekcja powierzchni:
Spryskać powierzchnie, pozostawić na około 30 sekund,
przetrzeć suchym papierowym ręcznikiem jednorazowego użytku.
Nie spłukiwać wodą.
SPEKTRUM MIKROBIOLOGICZNE
Higieniczna dezynfekcja rąk,
wg. PN-EN 12054:1995 oraz PN-EN 1500:2002
Działanie bakteriobójcze i grzybobójcze na powierzchniach,
wg. PN-EN 13697:2002
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE
Gęstość przy 20˚C, g/cm³
pH produktu (w stężeniu 1%)
Zdolność pianotwórcza
Temperatura zamarzania
Magazynowanie

0.84 ± 0.05
5.5 ± 0.5
Niska
< -40˚C
5˚C do 35˚C

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Skład: witamina F, gliceryna
Substancja czynna:
izopropanol 53 g/100g, nadtlenek wodoru 0.22 g/100g
HASŁO OSTRZEGAWCZE : NIEBEZPIECZEŃSTWO
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego
ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
P260 - Nie wdychać par rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub lekarzem.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
EUH210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
INFORMACJE DODATKOWE
Produkt do zastosowania profesjonalnego w przemyśle
rolno-spożywczym.
Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają
kryteria biodegradowalności.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 3478/08
OPAKOWANIE
Rozpylacz (Spray): 15 x 1 L
Kanister: 4 x 5 L
Kanister: 20 L
Beczka: 200 L
Paletopojemnik: 1000 L

kod: 1440001
kod: 1440005
kod: 1440020
kod: 1440200
kod: 1441000

Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS, ul. Młodzieżowa 29, 62-510 Konin, Polska, tel. +48 62 767 23 55, fax +48 62 767 23 85,
e-mail: biuro@draco-bis.pl, www.draco-bis.pl

