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Podmiot Odpowiedzialny:                                                                                                                                                                                    Dystrybutor: 

Rytm-L Sp z o.o.                                                                                                                                                                                         Rytm Trade Sp z o.o. 

Ul. Strefowa 14                                                                                                                                                                                                      Ul. Strefowa 14 

43-100 Tychy                                                                                                                                                                                                          43-100 Tychy  

tel / fax (+48 32) 324 00                                                                                                                                                                              tel: 32/ 324 00 60                                                      

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DEZI 

1. ZASTOSOWANIE: 

Płyn w postaci aerozolu do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji przedmiotów 

codziennego użytku niemających kontaktu z żywnością o działaniu wirusobójczym i 

bakteriobójczym. Kategoria produktu: I, Grupy produktu: 1, 2. 

 

2. PARAMETRY TECZNICZNE: 

PARAMETRY WARTOŚĆ 

Stan skupienia Ciecz pod ciśnieniem gazu płynnego, aerozol 

Barwa bezbarwny 

Zapach Charakterystyczny 

Gęstość produktu 0,81 g/cm3 

 

 

3. OKRES WAŻNOŚCI: 

 

TERMIN WAŻNOŚCI 24 miesiące 
 

4. PRZECHOWYWANIE: 

 

MAX.TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA +35°C 
UWAGI 
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 
°C/122°F. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po 
zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Zawartość/pojemnik usuwać do/ zgodnie z krajowymi przepisami. 

 

5. SPOZÓB UŻYCIA: 

Spryskać czyste i suche ręce przez ok 2-3 sekundy, wcierać preparat przez 30 sekund. Przedmioty 

codziennego użytku takie jak klamki, deska sedesowa, myszka, klawiatura, biurko spryskać z 

odległości 20 cm, pozostawić do wyschnięcia lub po 30 sekundach wytrzeć suchą szmatką. 
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6. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

Częste stosowanie produktu może powodować zaczerwienieni i podrażnienie skóry oraz 

zaczerwienienie i łzawienie oczu. W przypadku dostania się do oczu płukać chłodną, bieżącą 

wodą przez kilka minut. Wyjąc soczewki kontaktowe, jeśli są i dalej płukać. Unikać silnego 

strumienia. W przypadku spożycia podać poszkodowanemu dużo wody do picia i nie wywoływać 

wymiotów. W przypadku złego samopoczucia zapewnień dopływ świeżego powietrza. W razie 

potrzeby zapewnić pomoc medyczną.  

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami bezpiecznego użytkowania wyrobu umieszczonymi na 

opakowaniu i w niniejszej karcie. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i 

zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu 

Niebezpiecznego. 

 

7. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: 

 

PREPARAT OPAKOWANIE 
Nie usuwać bezpośrednio do środowiska, 
wywozić do upoważnionego punktu odbioru 
odpadów. 

Przewieź pełne opakowanie do instytucji 
utylizującej. Niszczyć puste puszki jak puszki 
pod ciśnieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczona gwarancja:  

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie produktu, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej 

opisane. W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby lub zasięgnąć porady producenta. Prawidłowe, a tym samym 

skuteczne, stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli, dlatego gwarancją objęta jest tylko, jakość naszego wyrobu.  

 

 

 

 


