HiGel Health
felület fertőtlenítő- tisztító koncentrátum
A
HiGel Health
széles antimikrobiális spektrummal rendelkező , tisztító hatású
fertőtlenítőszer .A HiGel Health erőteljes szennyoldó és szennylazító hatással rendelkezik (
vér és fehérjék jelenlétében is ), ezért különösen ajánlott ahol egyidejű tisztításra és
fertőtlenítésre van szükség.
Alkalmazási területek:. mosható felületek fertőtlenítésére - egészségügyi intézményekben
(kórházakban, rendelőintézetekben, betegszállításnál, stb.), idősek otthonában, szociális
otthonokban, óvodákban, iskolákban, közintézményekben - és egyéb élelmiszerrel közvetlenül
nem érintkező felületek tisztító hatású fertőtlenítésére alkalmazható.
Tulajdonságok
Egy munkafázisban tisztít és fertőtlenít
Aldehid, klór és alkoholmentes
Összetétel: Didecildimetil-ammonium-klorid ( 6.5% ); N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropán1,3-diamin( 5.3% ), detergens, korroziogátló
Hatásspektrum
baktericid (beleértve MRSA is), fungicid, yeasticidal, virucid (burkos és burok nélküli
vírusokra), mikobaktericid (tuberkulocid is)
.
Használati utasítás, alkalmazási paraméterek:
A munkaoldatot mindig frissen felhasználás előtt kell elkészíteni.
Öntsük/permetezzük vagy egy átitatott törlőkendővel/moppal vigyük fel a munkaoldatot a
fertőtlenítendő felületre, úgy hogy kezeletlen részek ne maradjanak, majd a behatási idő után
hagyjuk a felületet megszáradni, vagy szükség szerint vízzel öblítsük át a felületet.
A behatási idő alatt a felületet végig nedves állapotban kell tartani.
Alkalmazási paraméterek:
Koncentráció
Hőmérséklet
Behatási idő
Antimikrobiális spektrum
5%
környezeti
5 perc
baktericid, MRSA, yeasticid
0,25%
környezeti
60 perc
2%
környezeti
30 perc
mikrobaktericid
1%
környezeti
60 perc
baktericid, MRSA, fungicid,
yeasticid, virucid,
7%
környezeti
60 perc
mikrobaktericid
Figyelmeztetés
Mielőtt a fertőtlenítést elkezdené a felület egy kis részén ellenőrizze a termék alkalmasságát.
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem keverhető!
Tárolás, eltarthatóság:
Eredeti, bontatlan ép csomagolásban száraz, jól szellőztethető, hő- és napfény-mentes
helyen, 10-30°C hőmérséklet tartományban, gyártástól számított 2 évig eltartható.
Kiszerelés
1, 5 ,10 liter PE flakon, illetve kanna
NNK engedély száma: 34042-3/2021/JIF

Terméktípus: PT2
Formuláció: folyékony koncentrátum
Felhasználói kör: professzionális
Biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások: A koncentrátum hígításakor viseljen megfelelő PPE-t (kesztyű, szemvédő,
kezeslábas és lábbeli). A hígított termék felhordásakor tartsa be a megfelelő munkahigiénés intézkedéseket, használjon kesztyűt,
kezeslábast és szükség esetén cipőt.
Elsősegély:
Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő
folyadékbevitel és a hánytatás tilos..
Belégzés: Vigye friss levegőre. Biztosítsunk nyugalmat számára. Biztosítsunk szabad légutakat. Rosszullét esetén hívjunk orvost.
Ha a légzés rendszertelen vagy leáll., alkalmazzunk mesterséges légzést. Az eszméletlen sérültet helyezzük stabil oldalfekvésbe.
Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő szappannal és vízzel azonnal le kell mosni. Irritáció
esetén hívjon orvost.
Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan langyos folyóvízzel a szemhéjak széthúzása mellett. Adott esetben
a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést legalább. 15 percig. Azonnal forduljunk orvoshoz. Az ép szemet
letakarással védjük. Az öblítést a korházba szállítás közben is folytassuk.
Lenyelés: Mossuk ki a szájüreget, majd adjunk sok vizet a sérültnek. Tilos hánytatni! Azonnal hívjunk orvost.
Az elsősegélynyújtó védelme: Nincs különleges előírás
Környezetvédelmi/ökotoxikológiai előírások: Tilos a hígítatlan terméket és annak maradékait állóvizekbe, vízfolyásokba,
talajba, közcsatornába juttatni. A kiömlött anyagot védőgáttal kell körülvenni, majd homokkal felitatni.
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a hulladékokról és veszélyes hulladékokról
szóló Európai irányelvekben meghatározottak az irányadók.
Veszélyes áruk szállítása (ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint)

Figyelmeztető mondat:
H302
H314
H335
H400
H411

Lenyelve ártalmas.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Légúti irritációt okozhat.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261
Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280
Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P301 + P330 + P331 ENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell
öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304 + P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
+ P310
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013.
(VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.
.
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