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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 

 

E 260 / E 265 Alkoholowy płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 

QUICK STERILE 

 

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz powierzchni mających i niemających kontaktu z 

żywnością ani paszami. Preparat wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze (w tym 

wobec koronawirusa SARS-CoV-2). Produkt do zastosowania w obszarze medycznym (poza obszarem 

klinicznym), w przemyśle spożywczym, w zakładach użyteczności publicznej. Do stosowania w warunkach 

przemysłowych i domowych. Pozwolenie na obrót nr 3620/TP/2021. 

 

Substancja czynna 

Etanol, WE: 200-578-6, CAS: 64-17-5, zawartość: 70 g/100 g 

 

Zastosowanie 

- powierzchnie twarde 

- lady gastronomiczne, ciągi technologiczne, 

- solaria, salony kosmetyczne i fryzjerskie, SPA, 

- lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze, 

- kabiny i bagażniki pojazdów, 

- sanitariaty, toalety, deski klozetowe, 

- stoły, biurka, krzesła, klamki, 

- zabawki dziecięce. 

 

Sposób użycia 

Powierzchnia: Nanieść na uprzednio umytą powierzchnię, całkowicie ją zwilżając. Pozostawić na ok. 15 minut. 

Przez cały czas dezynfekcji powierzchnia musi być wilgotna. 

Dłonie: Za pomocą spryskiwacza nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie i dokładnie rozetrzeć. Pozostawić 

do wyschnięcia. 

Unikać kontaktu z oczami. 

 

Zagrożenia 

Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. (Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008).  
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Pierwsza pomoc 

W kontakcie ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, narażone partie skóry spłukać dużą ilością wody. 

Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. W kontakcie z oczami: 

chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. Zanieczyszczone oczy płukać dokładnie wodą przez 

przynajmniej 10-15 minut trzymając powieki szeroko otwarte. Unikać silnego strumienia wody - ryzyko 

uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem okulistą w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

W przypadku spożycia: wypłukać usta dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać 

niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na 

świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować 

się z lekarzem. 

 

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi 

W kontakcie ze skórą: w przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie, pękanie 

skóry, odtłuszczenie. W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, nieostre widzenie, 

podrażnienie. Po połknięciu: mdłości, wymioty, zaburzenia równowagi i koordynacji, objawy podobne do stanu 

upojenia alkoholowego. Po inhalacji: w przypadku wysokiego stężenia par, produkt może powodować bóle, 

zawroty głowy, uczucie senności. 

 

Postępowanie z opakowaniem i odpadami 

Niewielkie ilości można usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych 

pojemnikach. Nie usuwać do kanalizacji. Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania. 

Odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. 

 

Termin ważności 

24 miesiące od daty produkcji - data ważności podana na opakowaniu 

 

Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemicznej. Karta 

charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową. 


