
 

 

BARSAN 
 

Płyn do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością                                 
w zakładach przetwórstwa spożywczego o działaniu bakteriobójczym                       
i grzybobójczym. 
BARSAN jest produktem biobójczym. Substancje czynne w produkcie: 
1. Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 3,33g/100g] 
2. Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) CAS: 68424-85-1, WE: 270-325-2  
   [zaw. 3,33g/100g] 
3. Alkil (C12-14)-chlorku dimetylo(etylobenzylo)amonu, (ADEBAC (C12-C14)) CAS: 85409-23-0, WE: 287-090-7  
    [zaw. 3,33/100g] 

Roztwór wodny BARSAN w stężeniu 1% wagowych (1g produktu na 99g wody) wykazuje działanie bakteriobójcze                                 
i grzybobójcze, zgodnie z wynikami badań skuteczności wykonanymi według normy PN-EN 13697. Do badań 
bakteriobójczych użyto następujących szczepów wzorcowych: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus i Enterococcus hirae. Badania grzybobójcze prowadzono przy użyciu szczepów wzorcowych Candida albicans                             
i Aspergillus niger. 

Preparatu BARSAN nie wolno mieszać z innymi produktami zawierającymi anionowe związki powierzchniowo-czynne. 
Przydatność do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 
 

ZASTOSOWANIE: 
 dezynfekcja powierzchni produkcyjnych mających kontakt z przetwarzaną żywnością (stoły, aparaty, urządzenia, 

przenośniki itp.) 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE: 

Wygląd: ciecz bezbarwna, klarowna o charakterystycznym mydlanym zapachu 

Gęstość w temperaturze 20ºC: 0,98-1,00 g/cm3 

pH 1% roztworu wodnego: ~ 7 
 

SPOSÓB UŻYCIA: 
 Powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji umyć roztworem zawierającym odpowiedni środek myjący i dokładnie 

spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. 
 Przygotować roztwór roboczy BARSANU o stężeniu 1% wag., rozpuszczając 1 kg BARSANU w 99 litrach wody 

przeznaczonej do spożycia o temperaturze 20°C (lub korzystnie w wodzie o temperaturze wyższej). 
 Przy pomocy aparatu pianowego lub używając lancy do pianowania pokryć dezynfekowane powierzchnie pianą 

wytworzoną z roztworu roboczego i pozostawić na co najmniej 15 minut na dezynfekowanych powierzchniach. 
 Po upływie 15 minut powierzchnie dokładnie spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. 

 
 

SKUTKI UBOCZNE I PIERWSZA POMOC: 
BARSAN jest produktem o działaniu żrącym na skórę, powoduje poważne uszkodzenie oczu. Po spożyciu może powodować 
poważne podrażnienie przełyku i żołądka. Zatrucie drogą oddechową jest mało prawdopodobne. Jednak w przypadku złego 
samopoczucia przy pracy z mieszaniną zapewnić dopływ świeżego po¬wietrza. W razie trwania niepokojących objawów zasięgnąć 
porady lekarskiej. W razie kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i prze¬mywać ciało dużą ilością wody.                   
W przypadku zmian na skórze zapewnić pomoc medyczną. W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy je 
natychmiast przemywać wodą przez 10 - 15 minut przy rozchylonych powiekach. Zapewnić natychmiastową pomoc okulistyczną. 
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W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić wodą. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Nie wywoływać wymiotów. W razie 
złego samopoczucia natychmiast skonsultować się lekarzem. Jeśli to możliwe należy pokazać lekarzowi pojemnik lub etykietę. 

 

 

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIEM I ODPADAMI: 
Wykonane z polietylenu (HDPE) opakowania BARSANU, są opakowaniami wielokrotnego użytku i po opróżnieniu powinny być 
zwrócone producentowi podczas następnej dostawy towaru. Opakowania zakwalifikowane przez producenta jako nienadające się 
do dalszego użytkowania są przekazywane do licencjonowanych punktów odbioru odpadów niebezpiecznych.  
Ścieki z procesu dezynfekcji nie mogą być kierowane do oczyszczalni ścieków bez neutralizacji. Należy zapobiegać przedostawaniu 
się nierozcieńczonego płynu do kanalizacji. W przypadku większych wycieków płyn należy zebrać za pomocą środków wiążących 
ciecze takich jak gotowe sorbenty, piasek czy trociny. Nasycone sorbenty zebrać do polietylenowego pojemnika (beczka)                          
i przekazać do licencjonowanego punktu utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
Uwaga! Odpad jest produktem niebezpiecznym. Unikać zanieczyszczenia gleby i wody. 
 
Pozostałe  informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem, zawarte są w karcie 
charakterystyki produktu. 
 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3358/07. 
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