Charakteristika:
pH neutrálny prostriedok vyrobený elektrochemickým spracovaním roztoku
chloridu sodného v pitnej vode. FORCHEM AIR 250 PLUS je bezfarebná priehľadná
kvapalina so slabým chlórovým zápachom obsahujúca vysoko aktívne kyslíkové
zlúčeniny chlóru. Účinnou látkou je aktívny chlór prevažne vo forme kyseliny
chlórnej (HOCl) a malým množstvom iónov chlórnanu, oxidom chloričitým,
ozónom, peroxidom vodíka a singletovým kyslíkom.
Účinnosť: odstraňuje 99,9 % baktérii, plesní a vírusov.

Fungicídna
EN 1650:2020

Baktericídna
EN 1276:2010

Účinnosť
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T/ °C
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log R

Escherichia coli ATCC 10536

Testovaný mikroorganizmus

5
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20

čisté

>5

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

5
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čisté

>5

Staphylococcus aureus ATCC 6538

5

100

20

čisté

>5

Enterococcus hirae ATC 10541
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čisté

>5
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čisté
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nečisté
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čisté

>4
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nečisté
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5

100

20

čisté

>4

20

100

20

nečisté

>4
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100

20

čisté

>4

Candida albicans ATCC 10231

Aspergillus brasiliensis (niger) ATCC 16404
Virucídna
EN 14476+A2:2020:

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK
BEZ ALKOHOLU

FORCHEM AIR 250 PLUS

Poliovirus typ 1, LSc-2ab

Použitie:
PT01 - Osobná hygiena človeka – podľa čl. 55 ods. 1 nariadenia EÚ 528/2012
Určená na časti horných aj dolných končatín, kde nie je narušená celistvosť pokožky. Vhodný v rámci osobnej ochrany:
u osôb, ktorí môžu mať na povrchu tela bakteriálnu kontamináciu, u osôb ktorí manipulujú s podozrivým materiálom,
pohybujú sa v kontaminovanom prostredí, resp. prevádzajú dekontamináciu iných osôb.
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FORCHEM AIR 250 PLUS
Fyzikálne a chemické vlastnosti:

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK
BEZ ALKOHOLU

Zloženie:
Voda

99,8 %

fyzikálny stav (20°C)

kvapalina

chlorid sodný

0,13 %

farba

číra

kyselina chlórna

< 0,03 %

hustota (20°C)

1,00 g/cm3

koloidné striebro

< 5 ppm

pH (20°C, 10 g/l)

6,5 - 7,5

rozpustnosť vo vode

rozpustný

Účinná látka: aktívny chlór uvoľnený z kyseliny chlórnej – 250 mg/l
Návod na použitie:
Dezinfekcia pokožky rúk a nôh:
Aplikuje sa na pokožku v dostatočnom množstve (aby bola celá ošetrovaná plocha pokrytá roztokom) a nechá sa pôsobiť do zaschnutia. Nanášanie je možné rozotieraním, ponorením, mechanickým dávkovačom, naliatím, prechodom
cez priestor s aerosolovou aplikáciou. Roztok sa používa neriedený, ohľadom na záťažovú situáciu.
Frekvencia použitia – bez obmedzenia.
Biocídny účinok: baktericídny, fungicídny 5-10 min., virucídny 15 min.
Klasifikácia prípravku: Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP) - Nie je klasifikovaný ako nebezpečný.
Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pokyny pre prvú pomoc:
Po vdýchnutí - v prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom.
Po kontakte s očami - v prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.
Po požití - ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností privolajte lekára a poskytnite mu informácie z karty bezpečnostných údajov/etikety/ príbalového letáku.
Skladovanie:
Uchovávajte na chladnom mieste v dobre uzavretom obale. Nevystavujte nadmernému teplu a nenechávajte
na priamom slnečnom svetle. Chráňte pred mrazom. Teplota skladovania: 5 – 25 °C. Nemiešajte s inými čistiacimi
prostriedkami.
Ekologické informácie a zneškodňovanie:
Ekologicky bezpečný - nie je nutné vykonať neutralizáciu. Forchem AIR 250 PLUS sa vyznačuje slabým zápachom
po chlóre, ktorý sa po aplikácii odparí bez toho, aby zanechal akýkoľvek zápach a zvyšky. Z toxikologického hľadiska
zvyšky prostriedku sú nezávadné.
Po uplynutí dátumu spotreby je možné:
• bezpečne zneškodniť riedením vodou v pomere min. 1:5 a vyliať do kanalizácie.
Likvidácia obalu:
Znečistený plastový obal po vymytí vodou sa môže odovzdať na recykláciu.
Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby.
Balenie: kanister PE 20 l, 5 l, fľaša HDPE 1000 ml, 500 ml
Používajte biocídne výrobky bezpečne.
Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
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