
Calgonit DS 680
Semleges, nagy hatékonyságú felület-fertőtlenítőszer

Alkalmazási terület:

Az egészségügy és az élelmiszeripar területén mosható felületek,

berendezések, 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
- virucid (HBV/HIV, H5N1, Dezsy, Aujeszky, sertéspestis és

Gumborai betegség vírusinaktiváló hatású)

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:

Egészségügy:

   Mosható felületek fertőtlenítésére

- 1 %-os oldat:    15 perc behatási idő

- 0,5 %-os oldat: 30 perc behatási idő

A behatási idő letelte után ivóvíz minőségű vízzel öblítendő a 
felület.

Élelmiszeripar:

Szennyezettségtől függően 0,5 –1 %-os oldat, 15 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 felület-fertőtlenítőszer

Anyagösszeférhetőség:
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az alkalmazott szerkezeti anyagokat 
nem károsítja.

Technikai adatok:
Megjelenés: színtelen –sárgás folyadék
Szag: enyhén szúrós szagú
Sűrűség: 1 g/cm3

pH (1%): semleges (5,5 –7,5)

Összetevők: Tetra-alkil-ammoniumklorid, glutáraldehid, tenzid

Munkavédelem:
A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai
előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

Környezetvédelmi előírások:
A készítményt élővizekbe, talajba juttatni nem szabad. Közvetlenül a csatornahálózatba sem
juttatható. A készítmény maradékát és csomagolóanyagát a veszélyes hulladékokra vonatkozó
előírások szerint kell kezelni.

Veszély-jele: C = maró

A különleges veszélyek jelzései:
R 7 Tüzet okozhat
R 20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 68/20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas, maradandó egészségkárosodást okozhat
R 34 Égési sérülést okoz
R 37 Izgatja a légutakat
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
R 42/43      Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)

Biztonsági javaslatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 23            A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 26            Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel azonnal le kell mosni
S 36/37/39  Megfelelő védőruházat, védőkesztyű és szem - / arcvédőt kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét az orvosnak

meg kell mutatni

Tárolás, eltarthatóság:
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, jól szellőztethető helyen, sugárzó hőtől és fagytól védett 
helyen, 5 –25 ºC közötti hőmérsékleten 2 évig tárolható.

Engedély számok: OTH 992-4/2008
OEK 7805/36/2008
OÉTI ad 5524-1/2001
OKBI/1403/2001
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