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AAAALKOHOLICKÝ PROSTŘEDEK PRO LKOHOLICKÝ PROSTŘEDEK PRO LKOHOLICKÝ PROSTŘEDEK PRO LKOHOLICKÝ PROSTŘEDEK PRO 

DEZINFEKCI PLOCH A PŘEDMĚTŮ DEZINFEKCI PLOCH A PŘEDMĚTŮ DEZINFEKCI PLOCH A PŘEDMĚTŮ DEZINFEKCI PLOCH A PŘEDMĚTŮ 

POSTŘIKEMPOSTŘIKEMPOSTŘIKEMPOSTŘIKEM    

Použití přípravku: Alkoholový prostředek pro rychlou hygienickou dezinfekci ploch 
v domácnosti, službách, stravování, dopravě ap.. Prostředek se aplikuje ve formě aerosolu na 
dezinfikovanou plochu. Po aplikaci se povrch otře sterilním mulem. Po odeznění 
alkoholového zápachu je povrch opět plně použitelný jak pro kontakt s pokožkou, tak pro 
náhodný styk s potravinami. Pro trvalý přímý kontakt s potravinami se doporučuje povrchy 
před použitím ještě opláchnout pitnou vodou. Zbytky přípravku rychle osychají. Příklady 
použití: ledničky i za studena, prodejní a potravinové pulty, sportovní zařízení, sedadla a jiné 
povrchy, které přicházejí do kontaktu s širokou veřejností. Přípravek je hořlavý. Při 
pravidelné aplikaci doporučujeme občasné omytí povrchu teplou vodou. 

Technologie aplikace přípravku: Používá se neředěný na rychlou dezinfekci malých 
ploch a předmětů na místech se zvýšeným rizikem infekce. Aplikuje sa pomocí rozprašovače 
ze vzdálenosti 20-30 cm. Povrch musí být rovnoměrně namočený, počítá se asi s 40 ml/m2. 
Před aplikací je třeba odstranit hrubé nečistoty.                                                                                                                               
Rychlá dezinfekce: expozice 1-5 min, účinnost A 

Fyzikálně-chemické vlastnosti: 

Vzhled: Čirá kapalina světle modré barvy 
Hustota (20 0C):    cca 0,9 kg/l 
pH (100 % roztok, 20 °C):   < 7 
 
Materiálová snášenlivost: Přípravek je možno aplikovat na všechny povrchy stálé vůči 
vodě. Opatrně je nutno  přistoupit k aplikaci u akrylátového skla, které neodolává dlouhodobé 
aplikaci alkoholů. Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní, k rozkladu nedochází. 
Uchovávejte odděleně od silných kyselin i od oxidačních prostředků. 

Údaje o nebezpečnosti přípravku:   

Přípravek obsahuje: propan-2-ol 40g/100g, benzalkonium chlorid 0,025 g /100 g  
                         Chlorhexidindiglukonát 0,075 g/100g, glutardialdehyd 0,01 g/100g 
                         Parfém 
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EURO PALETA (800 x 1200 mm):                   
počet vrstev:  3                                                                                          
počet krabic v 1 vrstvě:  12  
počet lahví v 1 krabici:  12                                                                                          
počet lahví v 1 vrstvě:  144                                                                                            
počet krabic / lahví celkem:  36 / 432             
 

Klasifikace přípravku:    Xi  Dráždivý 
                                           F                   Vysoce hořlavý 
Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:    R 11      Vysoce hořlavý 
                                                                         R 36/38  Dráždí oči a kůži.    
S 2-7-16-23-24/25-26-28-46 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení-Zákaz kouření. Nevdechujte 
plyny/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.  

Legislativa:  Registrace bezpečnostního listu Ministerstvem zdravotnictví                                                           

Pokyny pro manipulaci a skladování: 

Pokyny pro manipulaci: Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích, přesahujících nejvyšší 
přípustné (NPK-P) pro pracovní ovzduší. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Nemanipulujte s 
otevřeným ohněm a s jinými zdroji zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte 
na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Při použití přípravku nekuřte a odstraňte 
všechny zdroje zapálení. 
 
Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte v původních obalech, v chladnu, suchu a 
temnu, v dobře větraných místnostech, při teplotách + 5 až + 25 oC. Chraňte před horkem a přímým 
slunečním světlem. Dodržujte pokyny pro skladování hořlavých kapalin. Přechovávejte pouze v 
originálním balení. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Při použití přípravku nekuřte a 
odstraňte všechny zdroje zapálení. Uchovávejte odděleně od silných kyselin i od oxidačních 
prostředků. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Skladujte mimo dosah dětí. 
Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.  
 

Informace pro přepravu:  
Pozemní přeprava:   ADR/RID:  
                Třída: 3 
 Číslo UN: 1987 
 Výstražná tabule: Flammable liquid  
 Obalová skupina: III 
 Označení zboží: Alcohol n.o.s. (Isopropylalcohol) 
 
Likvidace zbytků:  Obaly od výrobků je třeba dokonale vyprázdnit. Po vyčištění je možno 
opět použít. Nepoužitelné obaly se likvidují v souladu s místními předpisy, především do 
tříděného odpadu. Za obaly je placen zákonný poplatek firmě Eko-kom, což umožňuje 
likvidaci po vymytí do obalového odpadu v systému komunálního odpadu. 
 
Balení:    750 ml PET láhev s rozprašovačem 
                                                                  
                                                            


