BICLOSOL – Dezinfectant profesional clorigen
Dezinfecţie sigură
Dezinfectant efervescent, pe bază de diclorizocianurat de sodiu pentru:
Suprafeţe (pereţi, pavimente, grupuri sanitare), ustensile aflate în cabinete de înfrumuseţare, suprafeţe (inclusiv a celor pe
care se procesează alimentele), potabilizarea apei, veselă şi tacâmuri din bucătării şi oficii alimentare, conducte, si zone,
echipamente si recipiente de preparare a mâncării sau a băuturii (inclusiv apa potabilă), lenjerie, instrumentelor.
Produsul este utilizat în spaţii private şi zone de sănătate publică, agro-alimentar, industrial şi colectivităţi.
EFICACITATE
Bactericid, fungicid, virucid, tuberculocid, micobactericid, sporicid.
Preparat de uz extern, folosit numai dizolvat în apă pentru:
- dezinfecţia suprafeţelor, lenjeriei, grupurilor sanitare: 1 tb / 10 l apă, 15 min.
- dezinfecţia conductelor: 1 tb / 10 l apă, 15 min.
- suprafeţe care vin în contact cu alimentele ( pe care se procesează alimentele) , veselă şi tacâmuri în bucătării şi oficii
alimentare: 1 tb / 10 l apă, 15 min.
- dezinfecţia apei potabile: 2 tb / m3 apă, 30 min.
COMPOZIŢIA
diclorizocianurat de sodiu dihidrat 81,8 %, agenţi de efervescenţă şi stabilizare
PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE
tablete de culoare albă, masa cca. 3,3 grame
conţinut în clor activ/tabletă min. 1,5 grame
pH soluţie 6-7.
VALABILITATE
36 luni (nr. lot şi data expirării pe ambalaj)
INFORMAŢII TOXICOLOGICE
Valoare LC50(Diclorizocianurat) : >700mg/kg
Valoare DL50(Diclorizocianurat) : =1,7g/kg
PERICULOZITATE SI MASURI DE PRIM AJUTOR
R22
- Nociv in caz înghiţire,
R31
- În contactul cu acizii se degajă gaze toxice,
R36/37 - Iritant pentru ochi şi sistemul respirator.
R50/53 - Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
S2
S8
S26
S41
S60
S61

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- A se păstra recipientul într-un loc uscat, ferit de umiditate,
- În cazul contactului cu ochii, spalaţi imediat cu multă apă şii consultaţi medicul,
- În caz de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul,
- Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos.
- A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa tehnică de securitate.
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