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PAVIRSIIJ PLOVIMO-DEZINFEKCIJOS KONCENTRATAS,,JEGA-sU(
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

D6mesio!
Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketeje ir saugos duomenq lape nurodlas darbq saugos ir
sveikatos priemones.

NaudojDas
PAVIRSIU PLOVIMO-DEZINFEKCIJOS KONCENTRATAS ,,JEGA-5U" - stipriai Sarminis
biocidinis produktas skirtas plauti ir dezinfekuoti [rengimus ir pavir5ius i5 ner[dijandio plieno,
plastmases, keramikos bei kitq Sarminiam poveikiui atspariq medZiagU mesos, Zuvies, pieno, alaus ir
kitose maisto pramon6s imonese bei vieSojo maitinimo objektuose. Aliumininius pavirSius plauti ne
didesnes kaip 5 % koncentracijos darbiniu tirpalu.

2, Darbiniq tirpalq gamyba

Darbiniai tirpalai ruo5iami patalpose su irengta iStraukiamqja vedinimo sistema Svariuose sandariai
uZdaromuose plastikiniuose induose. Asmenys, ruoiiantys darbinius tirpalus, privalo vilketi
apsauginius darbo drabuZius, devdti akiq odos apsaugos priemones.

3. Plovimas ir dezinfekcija

Po plovimo ir dezinfekcijos objektus gerai nuplauti vandeniu.

3.2. Esant fungicidiniam uZter5tumui plovimas ir dezinfekcija atliekama 5,0 % koncentracijos, 20
0C temperatiiros darbiniu tirpalu. Ekspozicijos laikas - 25 min.
Po plovimo ir dezinfekcijos objektus gerai nuplauti vandeniu. '

4. Atsargumo priemonds
Laikyti pa5aliniams neprieinamoje vietoje, sandariai uZdar)'toje originalioje gamintojo pakuoteje,
vesioje vietoje.
Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojam4 pavir5i6 visada i5bandyti ant
nedidelio ploto.

Darbiniai tiroalai ruo5iami nrie5 naudo kieki ..Jesa-5U":
Darbinio tirpalo koncentraciia, oZ ,,Jega-5U" kiekis ml, reikalinsas pasaminti l0 / darbinio timalo

)t\ 200
3,0 300
4,0 400
5,0 s00

J.l. Esant baktericidiniam uZter5tumui plovimas ir dezinfekciia:

Plovimo ir dezinfekcijos biidas
Darbinio tirpalo
koncentracija, 7o

Darbinio tirpalo
temperatiira, oC

Plovimo ir
dezinfekcijos
trukme. min.

Rankinis. Darbiniu tirpalu sudrekintas
objektas apdorojamas Sepediu, Sluoste,
kempine.

2-j 30-40 ' 25

MaSininis. Objektas padengiamas puttl
gaminimo aparatu pagamintomis darbinio
tirpalo putomis.

3-5 30-40 25
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ETIKETE

PAVTRSTU PLOVTMO-DEZTNFEKCIJOS KONCENTRATAS,,JEGA-sU"

Skystis.

Ve[<lioji medZiaga didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 7173-51-5, EB Nr. 230-525-2,2,5 %.

Sudetyje yra kalio hidroksido, <5,0 %, dinatrio metasilikato, <5,0%o, tetrakal\o pirofosfato, <10,0 y",

nejonines pavir5inio aktyvumo medZiagos, 5-15 %.

Smarkiai nudegina od4 ir paZeidZia akis
Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Saugoti, kad nepatektq i aplinkq
Miiveti apsaugines pir5tines/ deveti apsauginius drabuZius/ naudoti akiq
(veido) apsaugos priemones
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukq): nusivilkite visus uZter5tus drabuZius.
Nuplaukite od4vandeniu arba po du5u
PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. I5imti
kontaktinius lE5ius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryi. Toliau
plauti akis
Nedelsiant skambinti I APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIUR \ / kreiptis i gydytoi4 /
Turin[/tatpykl4 iSpilti (iSmesti) i atliekas pagal nacionalinius reikalavimus

Apsinuodijimq kontroles ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 20 52, mob. 8 687 53 378.

Maisto srities dezinfektantas (4 produktrl tipas). Tik profesionaliesiems vartotojams. Plauti ir
dezinfekuoti Sarminiam poveikiui atsparius pavir5ius maisto, gerimq, pieno pramones [monese bei
visuomeninio maitinimo objektuose. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

PrieS naudojim4 perskaitykite naudojimo instrukcij4ir saugos duomenq lap4.

Gamintojas ir platintojas UAB firma ,,Koslita", Pievq g. 9, LT-6217 5 Alytus, tel. (8 315) 77 710, faks.
(8 3ts) 77 449.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr..BSV.10- 4olC (16.6.1. 10.14)-(A-04PNO601778-
l6-144), galioja i\i ,rDtu1- lCI-l /"

Mase

Tinka naudoti

Pavojinga


