
Treść oznakowania opakowania  
 
Nazwa produktu:    DEZINET  
 
Przeznaczenie produktu: Wyrób przeznaczony do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych powierzchni  
i urządzeń w przemyśle spożywczym (nie mających kontaktu z żywnością), w obszarze kosmetycznym, 
medycznym i weterynaryjnym  oraz do użytku domowego. Preparat stosować do czystych  powierzchni bez 
zanieczyszczeń organicznych. Nie powoduje korozji metali, nie barwi i nie uszkadza powierzchni odpornych 
na działanie alkoholu. Nie stosować na powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholu.  
 
Zakres skuteczno ści:  bakteriobójczy.  
 
Produkt do u żytku profesjonalnego i powszechnego 
 
Postać produktu: płyn 
 
Substancja czynna: etanol 450g/kg (45%), propan-2-ol 300g/kg (30%), chlorek didecylodimetyloamonu 
                                  (DDAC) 5g/kg (0,5%) 
 
Stosowanie:  Na dezynfekowane powierzchnie należy dokładnie nanieść preparat i pozostawić do 
wyschnięcia.  
 
Przechowywanie produktu: Przechowywać tylko w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnych 
opakowaniach. Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymać z dala od 
żywności, napojów, wody pitnej i pasz dla zwierząt. Najlepiej przechowywać w temperaturze: od -10 do 
+25°C. Nie trzymać bezpośrednio na słońcu. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania 
otwartego ognia i narzędzi iskrzących. 
 
Środki ostro żności: Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie 
pić i nie palić tytoniu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nosić właściwe 
środki ochrony indywidualnej. Unikać kontaktu produktu z oczami i skórą. Nie dopuszczać do 
koncentrowania się oparów w powietrzu oraz powstania stężenia w granicach właściwości wybuchowych 
lub przekraczających NDS.  
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 

                                                           
GHS 07 Toksyczność ostra.                                     GHS 02   Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
              Działa drażniąco na oczy 
 
UN 1987 
 
Rodzaje zagro żenia i prawidłowe post ępowanie z substancj ą niebezpieczn ą: 
H225  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H319  Działa drażniąco na oczy. 
H336  Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
P102  Chronić przed dziećmi.    
P210  Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,  
          otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P233  Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
P260  Nie wdychać rozpylonej cieczy. 
P305+P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.  
          Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.  
P337+P313  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się  

               pod opiekę lekarza. 
 



Bezpo średnie i po średnie uboczne skutki stosowania: 
W kontakcie ze skórą: możliwe zaczerwienienie, wysuszenie w wyniku długotrwałego kontaktu z produktem.  
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, podrażnienie, nieostre widzenie.   
Po narażeniu drogą oddechową: wysokie stężenie par może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy, 
odurzenie. 
W przypadku spożycia: możliwe bóle brzucha, nudności, wymioty, objawy upojenia alkoholowego. 
 
Pierwsza pomoc: Należy bezwzględnie przestrzegać uwag i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
stosowania i użytkowania zamieszczonych na etykiecie. Przy wystąpieniu niepokojących symptomów 
zasięgnąć porady lekarza. 
W razie kontaktu ze skór ą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie. Zanieczyszczoną powierzchnię ciała przemyć 
obficie bieżącą wodą. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem 
dermatologiem. 
W razie kontaktu z oczami: Wyjąć szkła kontaktowe. Przemywać zanieczyszczone oczy (przy wywiniętych 
powiekach) przez co najmniej 10 minut, większą ilością bieżącej wody.  Unikać silnego strumienia wody - 
ryzyko uszkodzenia rogówki.  
Jeżeli podrażnienie nie przeminie, przykryć oczy gaza i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem okulistą. 
W razie spo życia: Przepłukać usta wodą, a następnie podać poszkodowanemu do wypicia duże ilości 
wody. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie prowokować wymiotów. Zasięgnąć 
porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.  
W razie nara żenia dróg oddechowych: W przypadku narażenia wyprowadzić poszkodowanego na świeże 
powietrze. Zapewnić ciepło i spokój, ograniczyć wysiłek fizyczny. W razie złego samopoczucia kontaktować 
się z lekarzem, podać informacje z karty charakterystyki. 
 
Zalecenia dotycz ące bezpiecznego post ępowania z odpadami: Odpady produktu utylizować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, nie wprowadzać do kanalizacji. Pozostałości składować  
w oryginalnych pojemnikach. Nie mieszać z innymi odpadami. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji  
do uprawnionego zakładu. Proponowany kod odpadu: 16 03 05* (Organiczne odpady zawierające 
substancje niebezpieczne). 
Zużyte opakowania: dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH. Nie mieszać z innymi odpadami. Proponowany kod odpadu dla nieoczyszczonych 
opakowań: 15 01 10* (Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone). 
  
 
 
Numer serii : 
Data produkcji 
Data ważności : 12 miesięcy od daty produkcji 
Zawarto ść: 
Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 
 
Podmiot odpowiedzialny: TEDAN.PL, ul. Górczewska 228b, 01-460 Warszawa, tel.: +48 603 217 098 lub 
+48 22 304 97 18, www.tedan.pl, email: tedan@tedan.pl 


