DENTACLEAN Spray Lemon Fresh
Vysoce účinný dezinfekční přípravek ve spreji – bez obsahu aldehydů (ZP tř. IIa)
Oblasti použití:
DENTACLEAN Spray Lemon Fresh je určený pro dezinfekci zdravotnických prostředků a vybavení.
Použití
Při práci s přípravkem DENTACLEAN Spray Lemon Fresh používejte ochranné rukavice a ochranný štít nebo ochranné brýle a
zajistěte dostatečné větrání.
Plochy a předměty, které chcete dezinfikovat, nejprve očistěte a poté aplikujte přípravek.
Dezinfekce nanesením: DENTACLEAN Spray Lemon Fresh naneste na čistý, suchý ubrousek na jedno použití nebo přímo na
plochy a rozetřete za mokra na celou plochu! Zbytky přípravku po ukončení doby účinnosti odstraňte suchým ubrouskem na
jedno použití.
Dezinfekce postřikem: Tento postup je určen pouze pro těžko přístupné, tvarované plochy. Plochy určené k dezinfekci celé
postříkejte přípravkem DENTACLEAN Spray Lemon Fresh. Po uplynutí doby účinnosti odstraňte přebytky ubrouskem na jedno
použití. Nepoužívejte na plochy citlivé na alkohol, jako je akrylové sklo!
Spektrum účinnosti/dávkování:
Baktericidy/ Levurocidy/
MRSA
TB (M. terrae, M. avium)
Virucidy
Opouzdřené viry
(BVDV (HBV/HIV/HCV)
MVA modifikovaný
Vacciniavirus Ankara
Neopouzdřené viry
Adeno-, Polio-, Norovirus
Rotaviry

30 sek.
1 min.
30 sek.
30 sek.
5 min.
1 min.

Složení ve 100 g:
33,66 g etanol, 15,84 g 2-propanol,0,05 g N,N- didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid,
aroma, regulátory pH
UN 1987
Označení v souladu s nařízením (ES) Nr.1272/2008:
VAROVÁNÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte
kůži vodou/osprchujte
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s národními předpisy.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o
přípravku!
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