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ULOTKA INFORMACYJNA

PRODUKT 
CHEMICZNY

CZYSTA PRZYSZŁOŚĆ

Chusteczki nasączone mieszaniną dezynfekującą na bazie alkoholi, przeznaczone do
powierzchni kontaktujących się z żywnością w przemyśle spożywczym i do przestrzeni
użyteczności publicznej, do powierzchni nie mających kontaktu z żywnością. Produkt
posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie wymaga spłukiwania. 
 
Substancjami czynnymi są: etanol [CAS: 64-17-5, WE: 200-578-6 zaw. 60 g/100 g chusteczek nasączonych] oraz propan-2-ol, [CAS: 67-63-0, WE: 200-661-7 
zaw. 3 g/100 g chusteczek nasączonych].

Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie wymaga spłukiwania. 

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
 
 
Sposób użycia: 

• umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie
• przedmioty i powierzchnie dezynfekowane przetrzeć chusteczkami dokładnie do całkowitego ich "zwilżenia"
• powierzchnie muszą pozostać wilgotne przez:
• 2 minuty dla właściwości bakteriobójczych,
• 6 minut dla właściwości grzybobójczych,
• odczekać na odparowanie, nie wymaga spłukiwania wodą
• stosować w temperaturze pokojowej (około 20°C) 

Skutki uboczne i pierwsza pomoc: 
 
WET WIPES zawiera alkohol etylowy i izopropylowy.

Zagrożenie inhalacyjne: W przypadku złego samopoczucia przy pracy z mieszaniną zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie trwania niepokoją-
cych objawów zasięgnąć porady lekarskiej.

W razie długotrwałego kontaktu ze skórą (np. mokra odzież) należy zdjąć zanieczyszczone ubranie i umyć ciało wodą z mydłem. Przy widocznych zmia-
nach skórnych zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy przemywać je wodą przez kilka minut przy 
rozchylonych powiekach. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić wodą. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Nie należy powodować wymiotów. W cięższych wypad-
kach nie należy dopuścić do utraty przytomności przez poszkodowanego, zapewnić natychmiastową pomoc medyczną.

Produkt ma działanie drażniące na skórę przy długotrwałej styczności, może powodować zaczerwienienie, odtłuszczenie, stany zapalne. Możliwe działa-
nie drażniące na oczy, może powodować zaczerwienienie, łzawienie, stany zapalne.

Pozostałe informacje i wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki produktu. 

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami i odpadami produktu:

Opakowania po opróżnieniu powinny być zwrócone do producenta lub do uprawnionych zakładów utylizacji odpadów. Zalecanym środkiem czysz-
czącym jest woda, ewentualnie z dodatkiem detergentów. W przypadku konieczności utylizacji produktu należy zwrócić się do producenta lub do 
uprawnionego zakładu utylizacji odpadów. 
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