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2 priedas

ETIKETE

INDU PLOVIKLIS SU DEZINFEKUOJANdIAIS PRIEDAIS

Skystis

Veiklioji medLiaga didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2,2,0o .

Sudetyje yra nejoniniq pavir5inio aktyvumo medZiagq, <15,0 yo.

Dirgina odq.
Smarkiai paLeidtia akis.

PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. I5imti kontaktinius lpsius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

pavojinga 
*ffi:jf, 

skambinti I Apsinuodijimq kontroles ir informacijos biura arba kreiptis I

MDveti apsaugines pir5tines.
PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Jeigu sudirginama oda: kreiptis i gydytojq.

Apsinuodijimq kontroles ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 5t 378.

Maisto srities dezinfekantas (4 produktq tipas). Tik profesionaliesiems vartotojams. Plauti ir
dezinfekuoti maisto ruo5imo, transportavimo, laikymo ir naudojimo [rangai, talpykloms, naudojimo
priemonems ir pavir5iams. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

PrieS naudojimqperskaitykite naudojimo instrukcij4 ir saugos duomenq lapq.

Gamintojas UAB firma ,,KOSLITA", Pievq g.9,LT.62175 Alytus.

Platintojas

Biocido autorizacijos liudijimas Nr. I l( I l.l)-( A-04PNO6 01470-14-286)-85 Y- tfL,Lj-, galioja iki
4ots /t - /7
Ttiris

Tinka naudoti
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INDU PLOVIKLIS SU DEZINFEKUOJANEIAIS PRIEDAIS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DOmesio!
Tik profesionaliesiems vartotojams. Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketeje ir saugos
duomenq lape nurodytas darbq saugos ir sveikatos bei atliekq tvarkymo priemones.

Naudoiimas
Indq ploviklis su dezinfekuojandiais priedais skirtas plauti ir dezinfekuoti indams, irengimams i5
nertidijandio plieno, plastikiniams ir keraminiams pavir5iams mdsos, Zuvies, pieno, alaus ir kitose
maisto pramones [monese, vie5ojo maitinimo [staigose rankiniu bildu.
Naudoti 1,0-3,0 o/o darbinius tirpalus (100-300 ml preparato l0 I vandens) priklausomai nuo pavir5iaus
uZter5tumo.
Pavir5ius plauti bei dezinfekuoti 1,0-3,0o/o darbiniais 40-50 "C temperatiiros tirpalais Sepediu, Sluoste
arba kempine. Ekspozicijos laikas, priklausomai nuo darbinio tirpalo koncentracijos, temperat[ros ir
uZter5tumo laipsnio, 5*15 min. Esant fungicidiniam uZter5tumui, ekspozicijos laikas pailginamas iki
l5-30 min.
Po apruo5imb visus pavir5ius ir [renginius gerai nuplauti vandeniu (plauti 5-10 min.). 

.

!

Atsargumo priemon6s
Laikyti pa5aliniams asmenims neprieinamoje vietoje. t

Jei abejojate, ar vandeninis tirpalas gali gadinti apdorojamus objektus, pirmiausia i5bandykite ant
nedidelio ploto.


