
ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ 
За професионална употреба 

 Перфектни измиващи и дезинфекциращи свойства
 Без аромат и цвят – практичен за ползване в неонатологични отделения;  кухненски

блокове; повърхности в контакт с храни
 Подходящ за всички видове миещи се повърхности и предмети
 Приложим в Здравеопазването, Фармацевтичната, Козметичната, Хранително-Вкусовата

промишленост, Обществения сектор
 Активен срещу широк спектър вируси

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ И ВРЕМЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
РАБОТНИЯ РАЗТВОР 

ЕКСПОЗИЦИЯ СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ % количество 
концентрат / L 

вода 
0.1% 10 g/10 L 30 min Бактерицидно 

0.25% 25 g/10 L 20 min Бактерицидно (вкл. MRSA) 
0.5% 50 g/10 L 30 min Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно (вкл. 

дрождецидно) 1.0% 100 g/10 L 15 min 

0.5% 50 g/10 L 60 min Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно (вкл. 
дрождецидно); Микобактерицидно (вкл. 

туберкулоцидно); Вирусоцидно 1.0% 100 g/10 L 30 min 

ТАБЛИЦА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ РАЗТВОРИ: 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
РАБОТНИЯ РАЗТВОР 

 Начин на приготвяне 
на работен разтвор 

% количество 
концентрат за 
10 L работен 

разтвор 

0.1% 10 g/10 L Към 9.990 L вода се добавят 10 ml биоцид 
0.25% 25 g/10 L Към 9.975 L вода се добавят 25 ml биоцид 
0.5% 50 g/10 L Към 9.950 L вода се добавят 50 ml биоцид 
1.0% 100 g/10 L Към 9.900 L вода се добавят 100 ml биоцид 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Течност. Концентрат. pH: 7.0-8.0. Срок на годност: 3 години 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ЧАС, Алкил диметилбензил амониев хлорид (ADBAC (C12-18)) (5.0%); 
ЧАС, С12-14-алкил[(етилфенил)метил]диметил, хлориди  (AEPMDC (C12-14)) (5.0%). 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: 
 Добавете необходимото количество от концентрата във водата
 Третираните повърхности се измиват / обтриват / опръскват с така приготвения работен

разтвор. Третираните предмети се потапят напълно в така приготвения работен разтвор
 Съблюдавайте посочените експозиция и концентрация
 Третираните повърхности трябва да останат омокрени презцялото време на въздействие
 След почистване и дезинфекция на повърхности с работен разтвор в концентрация до 0.25%

включително, не се налага последващо изплакване на повърхностите с вода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:  
Опасно. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта. Причинява тежки 
изгаряния на кожата и увреждане на очите. Да се съхранява извън обсега на деца. Използвайте 
предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна маска за лице. ПРИ 
ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или 
косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете 
душ]. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: 
промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, 
ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Да се избягва 
изпускане в околната среда 

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ:  
Национален Токсикологичен Информационен Център Университетска Многопрофилна Болница 
за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н.И.Пирогов”, бул. Тотлебен 21, 1000, София, 
България; e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg website: http://www.pirogov.eu; тел./факс: +359 2 
9154 409; Телефонен номер при спешни случаи: +359 2 9154 233 / +359 2 9154 411; Единен 
европейски номер за спешни повиквания: 112 

ОПИСАНИЯ НА МЕРКИТЕ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ: 
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Потърсете медицинска помощ, в случай на 
оплаквания. При поглъщане: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Да не 
се предизвиква повръщане. Изплакнете обилно устата с вода. Потърсете медицинска помощ 
незабавно. При контакт с кожата: Свалете замърсеното облекло. Изплакнете кожата обилно с 
вода. Потърсете медицинска помощ незабавно. Замърсеното облекло трябва да се изпере преди 
повторна употреба. При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. Отстранете 
контактни лещи, ако има такива и отворете широко клепачите. Продължете да изплаквате в 
продължение поне на 15 минути. Потърсете незабавно медицинска помощ. 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: 
Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна слънчева 
светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място. Препоръчителна температура на 
съхранение: от +15оC до +25oC. Опаковките, които са били отваряни, трябва да бъдат внимателно 
затворени повторно и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив. Да 
не се съхранява в опаковки без обозначения.  
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 
Не допускайте разсипан материал да се разпространи и да попадне в почвата, водните пътища 
(повърхностни и подземни води) и канализацията. Информирайте компетентните органи, ако 
продуктът причини замърсяване. Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се 
ограничава винаги, когато е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и 
съпътстващи продукти трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, 
законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. 
Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез лицензирана 
фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в канализацията, освен 
в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни органи. Отпадъците от опаковки 
следва да се рециклират само след пълното изразходване на продукта.  


