
                       

ISORAPID SPRAY 
ПРОДУКТ: ISORAPID SPRAY

Специален  продукт  за  бърза  дезинфекция  на  медицинско
оборудване,  цели  повърхности  и  инструменти  (по  смисъла  на
директива 93/42/ЕЕС). Може да бъде използван и за други малки
повърхности.  Без  алдехиди.  Биоразградимо.  Готов  за  употреба
разтвор. 

УПОТРЕБА:  Навлажнете  цялостно  повърхностите  и  обектите,  оставете  да
подейства,  подсушете,  ако  е  необходимо.  Преди  употреба  върху
деликатни  материали  тествайте  съвместимостта  на  продукта  с
материалите.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: • Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM)               60 секунди
• Туберкулоцидно                                   60 секунди
• Хепатит В вкл. HIV                           30 секунди
• Хепатит С                                          30 секунди
• Коронавирус (SARS)             30 секунди
• Адено вирус                                                                     60 секунди
• Антибиотик-резистентни бактерии                               60 секунди
• Микобактериално                                                            60 секунди
• BVDV                                                                                30 секунди
• Херпес симплекс вирус                                                   15 секунди
• Инфлуенца А вирус                                                         15 секунди
• Pseudorabies virus                                                             30 секунди
• Vaccinia virus                                                                    15 секунди
• Non-enveloped virus                                                         60 секунди
• Enveloped virus                                                                 30 секунди
• Poliovirus                                                                           60 секунди
• Polyomavirus                                                                     60 секунди
• Rotavirus                                                                            15 секунди

СЪСТАВ В 100 г.: 20g ethanol, 28 g 1-propanol, 0.1g quaternary ammonium compounds

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА: Прозрачна безцветна течност с характерен аромат.
Точка на възпламеняване : 26°С (DIN 51 755)

плътност (20°С)       ~0,906 g/ml (g/cm3)

ТОКСИЛОГИЧНА 
ИНФОРМАЦИЯ:

LD 50 – Стойност: >5000 mg/kg
/1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ: CE 0483                   Germany: DGHM listed



СРОК НА ГОДНОСТ:

 

48 месеца от датата на производство.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ: R10 Запалимо. R41 Риск от сериозно увреждане на очите. S2 Да се
пази  от  деца  S16  да  се  пази  далеч  от  източници  на
възпламеняване. Да не се пуши S23  Не вдишвайте шпрея. S 25
Избягвайте  контакт  с  очите  S26  При  контакт  с  очите  измийте
обилно с вода и потърсете лекарска помощ . S51  да се използва в
добре проветриви помещения.

ОПАКОВКИ: 125 мл, 250 мл, 500 мл, 1 литър, 2 литра,5 литра
УСЛОВИЯ НА
СЪХРАНЕНИЕ:

Инструкции за безопасно поддържане
-Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:
По време на работа с продукта може да се отделят запалими 
летливи компоненти.
Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха.
Дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. Не 
пушете.
Изисквания за избора на складово помещение и контейнера
-Допълнителни напътствия за условията на съхранение:
Дръжте контейнера плътно затворен.
Съхранявайте при стайна температура.

Дентално депо Булад Дент , гр.София, ул. „Николай Коперник“ 44, тел. 02/971 48 41, 02/971 48 44

www.buladdent.com
                                                                   bulad@mreja.net                                       04.2019 год.
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