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PRODUS LICHID BIOCID - DEZINFECTANT DE SUPRAFATA 
 
 
Descrierea produsului 
            Produs  lichid  transparent, clar, pe bază de Didecyldimethylammonium 
chloride,gata de folosire. 
 
Proprietăţile produsului 
SEPTOL - Produs utilizat pentru dezinfectia suprafetelor si a echipamentului, mobilierului din 
zone industriale publice, bazine de inot, acvarii, peretii si podelele din institutii; toalete 
chimice.     
Compoziţie   

• Amestec de Didecyldimethylammonium chloride, propylen glycol, alcool 
izopropilic şi apă.  

Mod de utilizare 
    Se curata si se spala suprafata ce urmeaza  a fi dezinfectata.     
Se clateste cu apa dupa care se dezinfecteaza prin imersie, pulverizare, pensulare cu 
PRODUS GATA DE FOLOSIRE, timp de contact 15 minute.     
Măsuri de protecţie 
      
H302  - Nociv in caz de ingitire. 
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H336- Poate provoca somnolenta sau ameteala. 
H 400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
P102 -  A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P234-   A se pastra numai in recipientul original. 
P264 -  Spălaţi-vă  mainile bine după utilizare. 
P270 -  A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P273 -  Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de 
protecţie a feţei. 
P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P301 + P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau 
un medic. A se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta  
P391 - Colectati scurgerile de produs. 
P 403 + P235 - A se depozita într-un spatiu bine ventilat. A se păstra la rece. 
P501-  Aruncati continutului/ recipientului conform reglementarilor in vigoare. 
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ALTE INFORMATII 
 
Informaţiile şi indicaţiile oferite sunt valabile atunci când produsul este utilizat în scopurile menţionate. Produsul nu 

trebuie utilizat în alte scopuri. 

Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele menţionate în acest document, poate implica alte riscuri. Nu utilizaţi 

produsul în alte scopuri fără a ne consulta în prealabil. 

Dacă achiziţionaţi produsul spre a-l da spre folosinţă unei terţe părţi, este responsabilitatea dvs. să furnizaţi aceste 

informaţii persoanei/persoanelor ce utilizează produsul.Angajatorilor le revine responsabilitatea de a informa angajaţii, 

precum şi alte persoane în cauză despre riscurile şi precauţiile descrise în acest document. 

 


