
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

АЛКОХОЛЕН БИОЦИД ЗА  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ 
И КОЖА, ГОТОВ ЗА 
УПОТРЕБА С ГЛИЦЕРИН

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Минимум 3 ml или достатъчно количества биоцид се втриват 
в кожата на сухи и чисти ръце в продължение на минимум 1 
минута. Ръцете трябва да останат влажни до изтичане на 
времето на въздействие, т.е. възможно е и нанасяне на 
допълнителни количства биоцид. След изтичането на 
времето на въздействие, ръцете се оставят да изсъхнат без 
плакнене с вода.

Продуктът е за професионална и масова употреба. 

Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване. Указания за безопасна работа с 

препарата можете да получите от етикета и листа за безопасност. 

Да не се смесва с други препарати! 

СЪСТАВ:
Ативно вещество: Етанол – 72-75 g / 100 g
Други съставки: глицерин

РАЗФАСОВКИ:
Бутилка 500 мл, 1л, туба 5 л

СРОК НА ГОДНОСТ:
2 години от датата на производство

ВЪНШЕН ВИД: 
прозрачна 

течност

 МАКСИ ПРО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Лясковец 5140, ул. Оборище 3  |  моб: 088 24 94 588  |  office@maxxipro.eu

www.maxxipro.eu

П Р О Д У К Т О В О   О П И С А Н И Е

SKIN GUARD

pH

неутрално

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Хигиенна дезинфекция на ръце. 
Главна група: 1 Дезинфектанти 
Продуктов тип: 1 Хигиена на човека
Разрешение за пускане на пазара от МЗ: 2732-1/30.04.2020 г.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

БАКТЕРИЦИДНО, 
ФУНГИЦИДНО (C. albicans), 
ограничено ВИРУСОЦИДНО 
(само вируси с обвивка)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1 МИН.

ДЕЙСТВИЕ ЕКСПОЗИЦИЯ

БАКТЕРИЦИДНО, 
ФУНГИЦИДНО (C. 
albicans), ограничено 
ВИРУСОЦИДНО (само 
вируси с обвивка

≥ 3 ml

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ПРОДУКТ, СЪЧЕТАВАЩ ЕФЕКТИВНА БЪРЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ И КОЖА ЗА 1 МИНУТА 

лична 
хигиена

ДОЗИРОВКА
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СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

При употреба да се съблюдават правилата за безопасно приложение на продукта. 

Лични предпазни средства: 
защитни ръкавици, плътно прилепващи очела, работно облекло.

Да се съхранява далече от храни, напитки и фуражи.

Да се избягва контакта с очите и кожата. 

Да се използват подходящи ръкавици и маска, където е възможно.

Да не се вдишва сместа. 

Да не се смесва с други химически смеси.

Транспорт: 
Да се транспортира в закрити транспортни средства, отделно от храни , напитки и химикали. 

Съхранение: 
Да се съхранява в оригинални опаковки, в хладно, сухо и добре вентилирано помещение на 
стайна температура,  далече от храни, напитки. Да се пази далече от достъпа на деца.

• При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако не се възстанови
бързо го транспортираите до наи-близкото медицинско заведение за
допълнително лечение!

• При контакт с кожата: Незабавно отстранете замърсеното облекло и засегнатото
място да се измие обилно с вода! Потърсете лекарска помощ ако дразненето
продължава!

• При контакт с очите: Изплакнете обилно с много вода, също и под клепачите. Ако
очнотораздразнение продължава консултираите се със специалист. При
възможност премахнете контактните лещи, ако се носят такива!

• При поглъщане: При поглъщане да не се предизвиква повръщане:
транспортираите пострадалия до наи-близкото медицинско заведение за
допълнително лечение!

Да се осигури подходяща вентилация.

Да се държи далече от деца.

Да се осигури  проветряване.

Противопожарни средства: 
СО2, сухи химикали, вода. Гасене на пожара от максимално разстояние. Пожарникарите да 
носят дихателен апарат и защитно облекло. 

Мерки  за първа помощ :

Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично.

В случай на инцидент и/или разливане на продукта, да се предприемат мерки за неговото 
локализиране и ограничаване, а събраното количество от продукта да се съхранява временно 
в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица 
притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците(обн., ДВ, 
бр.53 от 2012 г,). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните 
и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията. 

Вид на образуваните газове и реакционни продукти в случай на пожар: Не са 
известни. При гасене на пожара да се ползват лични предпазни средства - дихателен 
апарат, защитни очила/шлем, защитно облекло.
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