TREŚĆ OZNAKOWANIA OPAKOWANIA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO
Nazwa produktu: 4Clean Soap+
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8046/20
Przeznaczenie produktu: Bakteriobójcze mydło w płynie do higienicznego mycia rąk.
Postać produktu: Płyn
Substancje czynne: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C1216)) – 0,5g/100g
Stosowanie: Stosować bez rozcieńczenia. Produkt w ilości 3 ml nanieść na zmoczone dłonie,
myć przez 60 sek., po czym spłukać i osuszyć.
Produkt przechowywać i transportować tylko w oryginalnych opakowaniach. Chronić przed
światłem słonecznym oraz ciepłem. Produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu
szczelnie zamknięty, w temperaturze +5 ÷ 35° C ze sprawną wentylacją.
Zawiera: <5% kationowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, substancje
pomocnicze
Znaki ostrzegawcze:

UWAGA
Treść zwrotów H: Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki
Treść zwrotów P: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na oczy. U osób ze
skłonnością do alergii może spowodować podrażnienie/wysuszenie skóry.
Pierwsza pomoc: W przypadku zanieczyszczenia odzieży zdjąć ją, obmyć skórę dużą ilością
wody (najlepiej bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych skontaktować się z
lekarzem. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co najmniej przez 15
minut) rozdzielając osobno powieki, skonsultować się z lekarzem specjalistą. W przypadku
spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość wody. W przypadku
wystąpienia niepokojących objawów (bóle brzucha, nudności) skonsultować się z lekarzem,
jeżeli to możliwe pokazać etykietę.
Postępowanie z odpadami produktu: Produkt należy całkowicie zużyć zgodnie z jego
zaleceniem, jeżeli to niemożliwe produkt lub pozostałości produktu usunąć jako odpady
niebezpieczne. Nie usuwać do kanalizacji, przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji.
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste
opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą. Puste opakowanie można składować w miejscu
przeznaczonym do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej
firmie do utylizacji.
Ilość produktu w opakowaniu:
Podmiot odpowiedzialny: Private Lab Sp. z o. o., ul. Karola Darwina 1D, 43-603 Jaworzno,
biuro@private-lab.pl ; tel.: 797 957 451
Data ważności w normalnych warunkach przechowywania oraz numer serii – nadrukowane
na opakowaniu.
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