
 

 

 

  

 
 
 

TESOL N 
 

 

Preparat myjąco-dezynfekujący, przeznaczony do stosowania w zakładach przetwórstwa 

spożywczego (do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością) oraz  

w sektorze użyteczności publicznej (do mycia i dezynfekcji powierzchni odpornych na 

działanie podchlorynu sodu: podłóg, posadzek, ścian, drzwi, blatów, klamek, uchwytów, 

sanitariatów, powierzchni typu: chodniki, przejścia dla pieszych, płyty na dworcach 

autobusowych oraz platformy kolejowe, wiaty czy przystanki). Do zastosowania w: 

budynkach inwentarskich, środkach transportu zwierząt, narzędziach używanych w hodowli 

zwierząt i weterynarii. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz  

wirusobójcze (również wobec: koronawirusa SARS-CoV-2, ASF). 

 
Preparat w postaci płynu do mycia i dezynfekcji powierzchni, mających i niemających kontaktu się z żywnością. Do stosowania m.in.  

w zakładach przemysłu spożywczego, w sektorze użyteczności publicznej. Po użyciu preparatu, powierzchnie mające kontakt z żywnością 

należy spłukać wodą pitną. Wykazuje właściwości: 

• bakteriobójcze - stężenie 0,2%: czas kontaktu 2 minuty, dla temperatury 50°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej); stężenie 

0,8%: czas kontaktu 30 sekund, temperatura 50°C(sektor spożywczy i użyteczności publicznej) ; stężenie 2,0%: czas kontaktu 5 

minut, temperatura 20°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej), stężenie 1,0%: czas kontaktu 30 minut, temperatura 10°C 

(obszar weterynarii). 

• grzybobójcze stężenie 0,2%: czas kontaktu 2 minuty, dla temperatury 50°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej); stężenie 

0,8%: czas kontaktu 90 sekund, temperatura 50°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej); stężenie 2,0%: czas kontaktu 15 

minut, temperatura 20°C (sektor spożywczy i użyteczności publicznej), stężenie 1,0%: czas kontaktu 30 minut, temperatura 10°C 

(obszar weterynarii). 

• wirusobójcze (również wobec: SARS-CoV-2): stężenie 1% czas kontaktu 30 min. temperatura 20°C (sektor spożywczy i użyteczności 

publicznej) 
   

Sposób użycia: 
SYSTEM CIP, AUTOMATYCZNE MYJKI TUNELOWE: Przygotować do dezynfekcji roztwór roboczy TESOLU N o stężeniu 0,2% - 2%, zależnie od: rodzaju 
i obszaru dezynfekcji, temperatury i czasu kontaktu (patrz powyżej) rozpuszczając 0,2 - 2kg TESOLU N w 100 kg (litrach) wody przeznaczonej do 
spożycia. Przygotować do mycia i dezynfekcji roztwór roboczy TESOLU N o stężeniu 0,75% - 2%, zależnie od: stopnia zanieczyszczenia i rodzaju 
mytej powierzchni. Rozpuścić od 0,75 kg do 2 kg TESOLU N w 100 litrach wody przeznaczonej do spożycia. Roztwór roboczy przygotować 
bezpośrednio przed użyciem. Temperatura roztworu roboczego powinna być dostosowana do rodzaju przeprowadzanej dezynfekcji i jego stężenia. 
Umożliwić odpowiedni czas kontaktu z mytą powierzchnią – dostosowany do wybranego stężenia roztworu roboczego, temperatury oraz rodzaju i 
obszaru dezynfekcji. Po myciu wszystkie powierzchnie, a w szczególności powierzchnie mające kontakt z żywnością dokładnie spłukać wodą 
przeznaczoną do spożycia. 

 
Magazynowanie i stosowanie: 
Nie wdychać wydzielających się oparów podczas stosowania produktu. Produkt i jego roztwory robocze stosować tylko w pomieszczeniach 
wyposażonych w sprawną wentylację. Zalecenia krotność wymiany powietrza wynosi 10 razy na godzinę.  W kontakcie z kwasami uwalnia 
toksyczne gazy. Zużyć w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji wskazanej na opakowaniu.  

 
Właściwości fizykochemiczne:  

Wygląd  ciecz jasnożółta 
Zapach  ostry, gryzący, charakterystyczny dla chloru 
Gęstość  1,10 - 1,35g/cm³ (20°C) 
pH (1% r-r) 12 (1% r-ru wodnego) 

 
Substancja czynna:  aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu [CAS: 7681-52-9, WE: 231-668-3,  zaw. aktywnego chloru 4,3g/100g] 
 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3143/TP/2020 z dnia 30.11.2020 r. 
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Skutki uboczne i pierwsza pomoc 
 
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
Zanieczyszczone oczy płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do 
szpitala. Zanieczyszczoną skórę płukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku spożycia obficie popić wodą i zapewnić dostęp 
świeżego powietrza, nie powodować wymiotów, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską. W przypadku zatrucia przez drogi oddechowe 
wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Chronić przed utratą ciepła. Jeśli objawy zatrucia nie ustępują należy zapewnić 
poszkodowanemu pomoc lekarską. W razie duszności podawać tlen. 
Stosować ubrania ochronne, okulary i rękawice kategorii III zgodnie z EN-374 np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego zabezpieczające przed 
chemikaliami. W normalnych warunkach i przy stosowaniu się do wskazówek producenta mieszanina nie stwarza zagrożenia dla dróg 
oddechowych. W przypadku wytworzenia się aerozolu w powietrzu lub intensywnego zapachu chloru, do oddychania używać krótkotrwale maski z 
wkładem ABE1. Jeżeli stężenie chloru jest w powietrzu wysokie należy użyć izolującego aparatu oddechowego. 

 
Postępowanie z opakowaniami i odpadami płynu 
Wykonane z polietylenu (HDPE) opakowania produktu, są opakowaniami wielokrotnego użytku i po opróżnieniu powinny być zwrócone 
producentowi podczas następnej dostawy towaru. Opakowania zakwalifikowane przez producenta jako nie nadające się do dalszego użytkowania 
są przekazywane do licencjonowanego zakładu przeróbki odpadów niebezpiecznych. 
Pojemniki z resztkami płynu powinny być zwrócone producentowi. Ścieki nie mogą być kierowane do oczyszczalni ścieków bez  neutralizacji. Należy 
zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego płynu do kanalizacji. W przypadku większych wycieków płynu należy zebrać je do beczki 
plastikowej, dokładnie ją opisać i przekazać producentowi, lub do licencjonowanego zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
 
Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w Karcie Charakterystyki produktu. 
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