
ISR-DEZ-2
PŁYN DO DEZYNFEKCJI powierzchni

OPIS PRODUKTU: 
ISR-DEZ-2 to środek do dezynfekcji wszelkich powierzchni, akcesoriów, narządzi. Wykazuje aktywne działanie biobójcze. 
ISR-DEZ-2 jest płynnym preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu. Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze
oraz wirusobójcze. 

OBSZARY ZASTOSOWANIA: 
ISR-DEZ-2 jest przeznaczony do dezynfekcji wszelkich powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli. Zalecany do dezynfekcji
 ścian i podłóg o ścian i podłóg oraz innych powierzchni w obiektach prywatnych, usługowych (np. salonach kosmetycznych, salonach fitness
 i SPA, salonach fryzjerskich, solariach, gabinetach masażu, tatuażu) publicznych (np. hotelach, szkołach, przedszkolach,
 basenach i pływalniach, komisariatach policji, jednostkach wojskowych, karnych, itp.), przemysłowych, w tym również 
przemysłu spożywczego oraz placówkach gastronomicznych. Polecany do użycia w gabinetach lekarskich, szpitalach, 
zakładach opieki zdrowotnej jak również w domach opieki oraz sanatoriach. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Dezynfekowane powierzchnie spryskać preparatem i pozostawić na ok 1 minutę. 

ZZAGROŻENIA: 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
P102 Chronić przed dziećmi 
P210 PrzechP210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P242 Używać nieiskrzących narzędzi. 
P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić poszkodowanego na 
świeże powietrze i umożliwić swobodne oddychanie. 

PProdukt do stosowania na skórę. W razie wystąpienia niepokojących objawów spłukać skórę pod strumieniem bieżącej
wody, skonsultować się z lekarzem. 

SKŁAD:
- propan-2-ol -65g
- etanol - 6g

OPAKOWANIA:
Butelka 750ml, 5l
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INFORMACJE DODATKOWE: 

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe w skutek stosowania środka niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami: mniejsze ilości produktu mogą być zdeponowane ze 
śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących 
ścieków. Pojedyncze opakowania wypłukać wodą, potraktować jako odpad komunalny. 
Opakowania opłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi. Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji 
Data i nr serii produkcji na opakowaniu 
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