Calgonit DS 680
Semleges, nagy hatékonyságú felületfertőtlenítőszer
Alkalmazási terület:
Az egészségügy, az állattartás, állategészségügy és az élelmiszeripar, feldolgozás területén mosható felületek, berendezési, felszerelési tárgyak
felületeinek, valamint élelmiszeripari gépek, eszközök fertőtlenítésére
alkalmazható.
A készítményt lemosásos módszer mellett habosítva, porlasztva és ködösítve
is lehet alkalmazni.
A Calgonit DS 680 egyesíti magában a kvaterner ammónium és a
glutáraldehid előnyeit, valamint a termékben található felületaktív
anyagok segítik a fertőtlenítő komponensek hatékonyabb működését.

Antimikrobiális spektrum:
-

-

baktericid
fungicid
szelektív virucid (HBV/HIV, H5N1, Aujeszky, sertéspestis)

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:
Egészségügy:
Mosható felületek fertőtlenítésére. A frissen elkészített oldattal át kell
törölni a felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. Hagyni kell
hatni az előírt behatási ideig.
Baktericid hatás: - 2 %-os oldat, 5 perc behatási idő
- 1 %-os oldat, 30 perc behatási idő
Fungicid hatás: 1 %-os oldat, 5 perc behatási idő
A behatási idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblítendő a felület.
Állategészségügy: szennyezett körülmények között
10 ºC-on – 2 %-os oldat, 30 perc hatóidő – baktericid
- 4 %-os oldat, 5 perc hatóidő – virucid
20 ºC-on – 1 %-os oldat, 15 perc hatóidő – yeasticid hatás
Fertőtlenítés után az állatok etető- és itatóedényeit tiszta vízzel ki kell
öblíteni.
Élelmiszeripar:
Élelmiszeripari gépek, eszközök fertőtlenítésére.
Baktericid hatás: - 2 %-os oldat, 5 perc behatási idő
- 1 %-os oldat, 30 perc behatási idő
Fungicid hatás: 1 %-os oldat, 5 perc behatási idő
Erősen szennyezett felületek esetén előtisztítás is ajánlott. A behatási idő
letelte után a szer maradványait alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani.
Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetén az öblítés
hatékonyságát ellenőrizni kell.

Figyelmeztetés:
A munkaoldatot mindig frissen kell elkészíteni!
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Calgonit DS 680
Semleges, nagy hatékonyságú felületfertőtlenítőszer

Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az alkalmazott szerkezeti
anyagokat nem károsítja.
Technikai adatok:
Megjelenés/szag:
Sűrűség:
pH (1%):

sárgás folyadék, szúrós szagú
kb. 1,0 g/cm3
kb. 5,2

Összetevők: Glutáraldehid, Didecildimetilammónium- klorid
Figyelmeztető mondat:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H302+332 Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH208 Glutáraldehidet tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat:
P260 A por/füst/gáz/köd/ gőzök/permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal
le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése
érdekében.
P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatályos rendeletnek megfelelően.
Biocid hatóanyag tartalom: 5-10% glutáraldehid; 5-15% didecil-dimetil-ammónium-klorid
Tárolás, eltarthatóság:
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, jól szellőztethető helyen, sugárzó hőtől és
fagytól védett helyen, 5 – 25 ºC közötti hőmérsékleten 2 évig tárolható.
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.
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