
Technický list: Sanosil S003

Produkt- Popis

Sanosil  S003 je povrchový dezinfekčný prostriedok
pripravený na použitie, ktorý spĺňa požiadavky   EN
1276  (2009),  levurocidálnu  aktivitu  Din  EN  1650
(2008)  a baktericídnu aktivitu podľa DIN EN 13697
(2002)  podľa skúšobnej správy: innerhalb 60 Minu-
ten Einwirkzeit, Dr. Pitten, IKI Gießen (2011) splne-
ná.

Prísady / biocídne činidlá

1,5 g / 100 g peroxidu vodíka, <0,1 g / 100 g striebra, 
voda

Skupina výrobkov / GIS kód

GD10

Rozsah          

Sanosil S003 sa rozprašuje a homogénne atomizuje
vo vzduchu v miestnosti  studenými  rozprašovačmi,
aby deaktivoval spóry vo vzduchu v miestnosti a v in-
ventári.

Vlastnosti špecifické pre produkt         

Expozičný čas bez rozpúšťadiel,  bez zápachu, 120
minút,

materiálové charakteristiky

- hodnota pH: 3 DIN 19266

Spracovanie                     

Sanosil S003 je rozprašovaný do miestnosti, aby zni-
čil všetky spóry v miestnosti. Sprej je vedený pozdĺž
povrchov stien a inventára. Po použití nechajte miest-
nosť 120 minút zatvorenú. V prípade potreby musia
byť dvere utesnené lepiacou páskou. V silne zamore-
ných miestnostiach môže byť potrebné dodatočné za-
hmlievanie.

Je vhodné otestovať kompatibilitu v neviditeľnej  ob-
lasti,  najmä  s olejovanými  a  morenými  povrchmi  z
dreva alebo z prírodného kameňa, ako aj s okennými
rámami a bielou farbou steny (pigmenty oxidu titaniči-
tého).

Osobná ochrana                   

Na ochranu pred zvýšenou kontamináciou spór  pri
používaní  Sanosilu  S003  a  na  udržanie  hodnoty
MAK (dlhodobá hodnota: 0,71 mg / m³, 0,5 ml / m³)
sú potrebné osobné ochranné opatrenia.

Všeobecne: Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
Nevdychujte výpary a aerosóly.

Ochrana  dýchacích  ciest:  Ak  dôjde  k  rozprášeniu
hmly, je potrebná ochrana dýchacích ciest. Odporú-
čané  filtračné  zariadenie  na  krátkodobé  použitie:
Špeciálny plynový filter NO-P3, farba modro-biela

Ochrana  očí:  okuliare,  pri  ktorých  neexistuje  riziko
postriekania a pri práci nad hlavou prachom

Ochranný odev:  ochranný odev  proti  prachu (na
jedno použitie)

Ochrana rúk: Ochranné rukavice odolné proti che-
mikáliám (EN 374)

Ďalšie informácie v karte bezpečnostných údajov
a v informáciách od profesijného združenia, najmä
BGI 858

Spotreba                  

Spotreba Sanosilu S003 je okolo 15-30 ml / m³ na
rozprašovanie v miestnosti.

Čistenie náradia           

Ihneď  po  použití  postrekovače  dôkladne  očistite
vodou.

Skladovanie a preprava         

Sanosil S003 skladujte a prepravujte na chladnom,
ale nemrznúcom mieste. Okamžite zatvorte otvore-
né nádoby a čo najskôr ich spracujte. Zvyšky ne-
vracajte do skladovacích nádob. Neskladujte spolu
s  redukčnými  činidlami,  zlúčeninami  ťažkých
kovov, kyselinami a zásadami, ako aj oddelene od
horľavých látok. Skladovateľnosť od dátumu výro-
by: 36 mesiacov. Chráňte nádoby pred priamym sl-
nečným žiarením.

Obal                                  

1 liter fľaše (1 balenie obsahuje 6 fliaš)

Likvidácia                  

Zvyšky produktu prepláchnite do kanalizácie veľ-
kým množstvom vody, neutralizácia nie je potreb-
ná. Vyprázdnite nádobu a vypláchnite ju na 
opätovné použitie.

Označovanie podľa nariadenia o nebez-
pečných látkach         

Sanosil S003 nie je klasifikovaný podľa nariadenia
CLP. Pri aplikácii produktu so studeným nebulizé-
rom je povinná osobná ochrana.

Zabezpečenia                

Obsah  listu  technických  údajov  nenaznačuje
zmluvný právny vzťah. Spracovateľ / kupujúci musí
pred  použitím  v  praktických  podmienkach  vždy
skontrolovať použiteľnosť materiálu. Zabráňte vnik-
nutiu  do  kanalizácie,  vodných  tokov  alebo  pôdy.
Uchovávajte  mimo  dosahu  potravín,  nápojov  a
krmív. Chráňte pred prístupom detí. Oblasti, ktoré
sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými
opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postrieka-
ním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vy-
skytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového
technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa
uvedené informácie stávajú neplatnými. Poskytnuté
informácie určila spoločnosť Sanosil Service GmbH

v laboratóriu  a  praxi  ako usmernenie.  Informácie  o
produkte sú poskytované podľa našich najlepších ve-
domostí  a  zodpovedajú  súčasnému  technickému
stavu . Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vyba-
venie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto
mimo našu zodpovednosť. Od: 12/2018
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