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SteriClean Industry fertőtlenítőszer
Felhasználási terület: Az élelmiszeriparban, köz- és szociális intézményekben, egészségügyben,
valamint ipari létesítményekben klórálló felületek előzetes tisztítás után használható, baktericid, fungicid
és virucid hatású fertőtlenítőszer. Széles hatásspektrumban pusztítja a gombákat, a baktériumokat és a
vírusokat, megszünteti a kellemetlen szagokat és higiénikus tisztaságot biztosít szermaradvány nélkül.
Biocid terméktípus, termékforma: 2. és 4. terméktípus, fertőtlenítőszer, folyékony koncentrátum.
Felhasználói kör: Foglalkozásszerű felhasználásra. Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, virucid.
Adagolás, alkalmazás: A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni. Vigye fel a
felületre úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak, a behatási idő alatt a felületnek láthatóan
nedvesnek kell lennie. A SteriClean Industry mikrobiológiai hatásspektruma alapján baktericid hatását
25%-os, fungicid hatását 80%-os, míg virucid hatását 100%-os töménységű oldat elkészítésével, 30
perces behatási idő mellett fejti ki.
Felületek, szerkezeti anyagok, berendezések, ill. szaniterek fertőtlenítése előtt azokat tisztítsa meg,
várja meg, amíg a forró felületek lehűlnek, majd permetezze a szert a kezelendő felületre 100%-os vagy
a fertőtlenítésnek megfelelő töménységben, majd hagyja hatni. A hatásidő letelte után a szer
maradványait a kezelt felületről - padozat kivételével - alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az
élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell!
Használható műanyagon, csempén, kerámián, üvegen, rozsdamentes acélon, márvány, gránit,
üvegkerámia, teflon és egyéb klórálló felületen.
Hűtőház, raktár, csarnok és tároló fertőtlenítését hideg ködképző géppel 5 ml/m3 dózisban, míg
hagyományos permetezővel 10 ml/m3 dózisban, 100%-os töménységben könnyedén el lehet végezni,
még a nehezen hozzáférhető felületek elérése sem jelent gondot. A kezelés megkezdését követően a
hűtő- és fűtőrendszert normál üzemmódban, zárt szellőzés mellett kell üzemeltetni, a megfelelő
légkeverés érdekében. Ne érintkezzen ruhaneművel, szőnyeggel és egyéb textíliával.
Minősítés, veszélyjel: Nem veszélyes minősítésű, nem jelölésköteles.
Gyártó: PANNON-TRADE Kft., H-9026 Győr, Mayer L. u. 69., telephely: H-9026 Győr, Vízmű u. 2.
Összetevők: A biocid termék hatóanyaga: nátrium-hipoklorit (CAS: 7681-52-9, 0,05%). Egyéb
összetevők: nátrium-klorid, hidrogén-peroxid, klór-dioxid, víz. Veszélyes összetevők: nátrium-hipoklorit,
hidrogén-peroxid, klór-dioxid.
Figyelmeztető H mondat: EUH208 Klór-dioxidot tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki. A klór-dioxid mennyisége határérték
alatti.
Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: P102 Gyermekektől
elzárva tartandó. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet
belélegzését. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy
dohányozni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő
használata kötelező. P305+P351SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. P304+P340 BELÉGZÉS esetén:
Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Figyelmeztetés: A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell
arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával
vagy hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne
szennyeződjenek. A szert eredeti csomagolásban, élelmiszerektől
elkülönítve kell tárolni. A termékkel szennyezett élelmiszerek vagy
italok emberi fogyasztásra nem használhatók fel. Más tisztító- és
fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Savak behatására hő fejlődéssel
klór keletkezik.
Kiszerelési egység: 20 l HDPE kanna.
Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban,
száraz, hűvös (20 °C alatt), fénytől védett, jól szellőztethető
helyiségben, gyártástól számított 6 hónapig tárolható.
Elsősegélynyújtás: SZEMBE KERÜLÉS esetén: A szemet bő
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vízzel, legalább 10 percen keresztül ki kell öblíteni. Ha kell,
forduljon orvoshoz. BELÉGZÉS esetén: A sérültet friss levegőre
kell vinni. Rosszullét esetén hívjunk orvost. BŐRRE KERÜLÉS
esetén: A szennyeződött bőrfelületet bő szappanos vízzel
mossuk le. LENYELÉS esetén: Ha az érintett eszméleténél van,
azonnal itassunk vele sok vizet, ne hánytassuk. Azonnal hívjunk
orvost, ne próbáljuk meg semlegesíteni. A termék használata
előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. Egészségügyi
Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel.: +36 1-4766464, +36 80-201-199.
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási
hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az
irányadóak. A szennyezett, használt csomagoló anyagot teljesen
ki kell üríteni, vízzel történő tisztítás után újrafelhasználható.
Szennyezésmentesítés: A kiömlött terméket inert nedvszívó
anyaggal (homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag,
fűrészpor) fel kell itatni, és megfelelő, zárt tartályba kell helyezni.
Környezetvédelem: Kerülni kell a készítmény élővízbe, talajba,
illetve hígítás nélkül a közcsatornába jutását. Nem tartozik az
ADR hatálya alá.
Fizikai és kémiai tulajdonságok: Folyékony halmazállapotú,
pH-értéke 2,5-3,2, vízben teljesen feloldódó, jól keverhető.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
OTH: JKF/4938-3/2016
Vámtarifaszám: 380894

Gyártási idő:

20 L

