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FOR-SEPT
Charakteristika:
Tekuté dezinfekčné mydlo na báze kvartérnej amóniovej zlúčeniny vhodné 
na hygienické umývanie rúk. Obsahuje látky, ktoré dodávajú pokožke jemný hmat.

Použitie:
 profesionálne
 pre spotrebiteľa

Spektrum účinku: 
 baktericídny - EN 13727+A2
 virucídny -  EN 14476+A2:2020
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Oblasť použitia: 
Všade, kde sa vyžaduje okrem umývania rúk aj účinná dezinfekcia. Sú to napr.: potravinársky priemysel, kuchyne, 
cukrárenská výroba, nemocnice, školy, materské školy a spoločné miesta, kde chodí veľa ľudí a pri používaní spoloč-
ných predmetov a priestorov (napr. plavárne, kúpele, spoločné sprchy) možnosť nákazy je veľká  a nie je jednoduché 
sa jej vyhnúť. Okrem intenzívneho dezinfekčného účinku (60 sekúnd), prípravok vykazuje aj silný čistiaci účinok. Jeho 
význam sa výrazne zvyšuje  v období epidemického výskytu, keď nákaza sa prenáša z nejakého predmetu, alebo 
z jednej osoby na druhú.

Účinné látky: 
di(decyl)di(metyl)amónium-chlorid – 11 200 mg/kg,  alkyl (C12-C14) benzyldimetylamónium-chlorid [ADBAC 
(C12-C14)] - 10 200 mg/kg

Návod na použitie: 
Používať ako koncentrát, bez riedenia. Biocídny účinok je dosiahnutý pri izbovej teplote po 1 min.

Spôsob použitia: 
Naneste na vlhké ruky 1-2 ml koncentrátu FOR-SEPT. Vytvorte penu. Dbajte na to, aby sa na kritické miesta rúk: 
záhyby, miesta medzi prstami, pod nechtami a nechtové lôžka dostalo dostatočné množstvo napeneného prípravku. 
Po uplynutí 60 sekúnd penu poriadne opláchnite prúdom tečúcej vody. Osušte mokrý povrch ruky vzduchom, alebo 
použite jednorazové papierové uteráky.
 
Zabráňte vniknutiu prípravku do otvorených rán, očí, sliznice. FOR-SEPT nemiešajte s inými prípravkami mydlového 
typu, ani s čistiacimi prostriedkami. Kombinácia iných látok môže znížiť, alebo neutralizovať účinok prípravku FOR-
SEPT. Odporúčame prípravok používať len na stanovené účely a to spôsobom, ako je v návode popísané. Pri použití 
prípravku treba dodržať všeobecné bezpečnostné a hygienické predpisy.

fyzikálny stav (20°C) kvapalina

farba slabožltá

hustota (20°C) 1,02 g/cm3

pH (20°C, 10 g/l) 5,5 - 7,5

rozpustnosť vo vode rozpustný

Fyzikálne a chemické vlastnosti: 

povrchovo aktívne látky

ostatné látky

vonná kompozícia

voda

Zloženie: 
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Opatrenia prvej pomoci: 
Po vdýchnutí: V prípade podráždenia dýchacích ciest sa poraďte s lekárom. 
Po kontakte s pokožkou: Pri podráždení pokožky alebo iných príznakoch ďalší postup konzultovať s odborným leká-
rom. 
Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, od-
stráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Po požití: Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí). Nevyvolávajte zvracanie.

Klasifikácia prípravku:
Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP)
žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2
vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 1
nebezpečná pre vodné prostredie - chronická nebezpečnosť, kategória 3

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia (P vety):
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P305 + P351 + P338 PO 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, od-
stráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi predpismi.

Zneškodňovanie: 
Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Úplne vyprázdnené obaly môžu byť 
recyklované. Zaobchádzať s kontaminovanými obalmi rovnakým spôsobom ako s látkou samotnou.
Odpadová voda vzniknutá pri aplikácií prípravku podľa návodu na použitie sa môže bežne vypúšťať do kanalizácie.

Skladovanie:
Uchovávajte v pôvodnom balení, pri izbovej teplote, na suchom mieste, oddelene od potravín. Chráňte pred svetlom. 
Pri doporučenom skladovaní zachováva  kvalitu do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie: kanister PE 20 L, 5 L, fľaša HDPE 1 L, 0,5 L, 0,3 L, fľaša TORK 1 L

NEBEZPEČENSTVO

Používajte biocídne prípravky bezpečne.
Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
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FOR-SEPT


