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PRODUKTO APRAŠYMAS: 

Rankų dezinfekantas, pagamintas pagal pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) rekomenduojamą formulę Nr. 1. 

CHEMINĖ CHARAKTERISTIKA: 

Etilo alkoholio pagrindo dezinfekcinis skystis.  

KLASIFIKACIJA PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR.1272/2008 [CLP]: 

 Flam. Liq. 2 ; H225 - Degios skystos medžiagos: Kategorija 2; Labai 
degūs skystis ir garai.  

 Eye Irrit. 2 ; H319 - Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių 
dirginimas: Kategorija 2; Sukelia smarkų akių dirginimą.  

ŽENKLINIMAS PAGAL REGLAMENTĄ (EB) NR.1272/2008 [CLP]: 

         
TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA: 

ADR: UT 1993, Degus skystis, N.O.S. (ETANOLIS) 

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI:  
• Jau paruoštas naudojimui. 
• Naudojat tiksliai pagal panaudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso 

ir SARS-CoV-2  
(2019-nCoV) virusas.“ 
• Be kvapiklių ir dažiklių. 

PRITAIKYMAS IR PANAUDOJIMO INSTRUKCIJA:  
Užpilkite dezinfekanto ant delno, padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius.  
Po valymo papildomai nuplauti, nuskalauti vandeniu nereikia.  
Pastaba: PAVOJINGA. Labai degūs skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje. Tik išoriniam naudojimui. Vengti 

kontakto su akimis. Naudokite biocidus saugiai.  

SAUGOS PRIEMONĖS: 
Akių/veido apsauga: Jeigu gaminys tyška dėvėti apsauginius akinius (pagal EN 166).  
Rankų apsauga: Ilgesnio sąlyčio su oda metu dėvėti apsaugines pirštines (pagal EN 374). 
Kvėpavimo takų apsauga reikalinga viršijus ribines poveikio vertes. Komb. filtravimo įrenginys (DIN EN 14387). 

LAIKYMO SĄLYGOS: 
Talpą laikyti sandariai uždarytą tik originalioje pakuotėje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, 

atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.  

TECHNINIAI DUOMENYS: 
Būsena: skystis 
Spalva: bespalvis 
Kvapas: etilo alkoholio 

Virimo temperatūra:   100 ° C 
Pliūpsnio taškas: 21 – 55 ° C 
Garų slėgis: 1000 hPa  

     Tankis (20 °C):  0,75 – 1,1  g/cm3 
 

 

ATLIEKŲ TVARKYMAS: 
Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, 

priklausomai nuo srities ir technologijų.  

Atliekų kodai remiantis EAK/AVV 
nepanaudotam produktui: 

20 01 29*  – plovikliai, turintys pavojingų medžiagų. 

Gaminio atliekų kodai remiantis EWC/AVV 
pakuotėms: 

15 01 02 – plastikinės pakuotės.  
Užterštas pakuotes visiškai ištuštinti ir atitinkamai išvalius pakartotinai 

naudoti. Su užterštomis pakuotėmis elgtis kaip su medžiaga.
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