
DERMACID
preparat do dezynfekcji

1. Przeznaczenie
Preparat bakterio- i grzybobójczy. Służy do dezynfekcji m.in. powierzchni w otoczeniu niecki
basenu kąpielowego oraz w formie wodnego roztworu maks. 1%do indywidualnej dezynfekcji stóp.
Preparat Dermacid jest zarejestrowany w Ministerstwie Zdrowia i ma dopuszczenie do obrotu nr
0672/ 04 z dn. 05.04.2004; kat. I, gr. 1, 2.

2. Sposób u życia
Dezynfekcja rąk i stóp – 0,5% roztwór (5ml preparatu do 1L uzupełnić wodą)
Dezynfekcja powierzchni około basenowych: 0,5 -1% roztwór

3. Właściwo ści
postać
pH

ciecz bezbarwna lub słomkowo ółta

8,0 – 9,0

4. Oznakowanie preparatu

R 34 – powoduje oparzenia
R 51 – działa toksycznie na organizmy wodne
S 1/2 – przechowywac pod zamknieciem i chronic przed dziecmi
S 7 – przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety
S 16 – nie przechowywac w pobliu zródeł zapłonu – nie palic tytoniu
S 24/25 – unikac zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26 – zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast dua iloscia wody i zasiegnac porady lekarza

          C-żrący S 28 – zanieczyszczona skóre natychmiast przemyc dua iloscia wody
S 36/37/39 – nosic odpowiednia odzie ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy
S 45 – w przypadku awarii lub jeeli zle sie poczujesz, niezwłocznie zasiegnij porady lekarza – jeeli to moliwe, poka
etykiete
S 61 – unikac zrzutów do srodowiska. Postepowac zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki

          N – niebezpieczny dla środowiska

5. Pakowanie
Preparat DERMACID pakuje się w opakowania zawierające 1dm3 produktu.
Na życzenie Odbiorcy preparat może być również pakowany w inne opakowania z tworzyw
sztucznych.

6. Przechowywanie
Preparat DERMACID należy przechowywać w temp. 5 – 30°C w magazynach krytych.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła i miejsc bezpośredniego nasłonecznienia, w suchym,
chłodnym i przewiewnym miejscu.
Preparat przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania winny być wyraźnie i jednoznacznie oznakowane.

7. Skład
chlorek IV rzedowej soli amoniowej 11 %wag., propan-2-ol <4%wag.


