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DE-ZAL 
SYMBOL pH 

SP-22 7 

 
 Preparat do higienicznej antyseptyki rąk. Szczególnie polecany do stosowania w przemyśle 
spoŜywczym, w przypadku kontaktu z Ŝywnością. Preparat posiada działanie bakteriobójcze. Dzięki 
obecności diglukonianu chlorheksydyny preparat posiada zdolność kumulowania się w naskórku, 
dzięki czemu charakteryzuje się przedłuŜonym działaniem (ok. 3 h), niszcząc drobnoustroje bytujące 
w głębszych warstwach skóry. Płyn zawiera substancje natłuszczające i nawilŜające, zapobiegające 
wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry. Preparat przebadany dermatologicznie, nie 
powoduje uczuleń, spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Produkt spełnia 
normy pr-EN 12054 oraz PN-EN 1500. Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr ZPO-
484pb-2952/2006. Posiada atest PZH nr Hś/3946/2007. 
 
ZASTOSOWANIE: 
- kontakt z Ŝywnością (gastronomia, przemysł spoŜywczy). 
 
SKŁAD: 
100 ml preparatu zawiera diglukonian chlorheksydyny – 2,2 g, izopropanol – 58 g. 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed uŜyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
Nie rozcieńczać. Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu naleŜy wcierać porcjami w suche dłonie 
przez 30 s. Czas ten jest równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności. Pozostawić do 
wyschnięcia. 
 
ZAGROśENIA: 
F – Produkt wysoce łatwo palny 
Xi – DraŜniący 
R11 – Produkt wysoce łatwo palny 
R36 – Działa draŜniąco na oczy 
R67 – Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 
S7 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty 
S16 – Nie przechowywać w pobliŜu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S2 – Chronić przed dziećmi 
 
TERMIN WAśNOŚCI: 
12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 


