
Treść oznakowania opakowania produktu biobójczego 

 

 Nazwa produktu: DEZYNFEKTOL B 

 Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4795/12 

 Przeznaczenie produktu: Płyn przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się  

z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego. Skuteczny w procesie mycia i dezynfekcji: 

instalacji i urządzeń, zbiorników, opakowań zbiorczych, powierzchni hal produkcyjnych, magazynów, 

środków transportu, w lokalach użyteczności publicznej oraz w przemyśle spożywczym. 

 Rodzaj użytkowników: Do użytku profesjonalnego. 

 Postać produktu: Płyn. 

 Substancje czynne: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)): 

100 ml/l. 

 Stosowanie: Należy rozcieńczyć 50 ml preparatu w 10 l wody. Czas kontaktu 60 min. przy 

temperaturze min. 20°C. W przypadku zabiegu trwającego 60 min. powierzchnie muszą być stale 

wilgotne. Temperatura i czas kontaktu zależne są od stopnia zabrudzenia powierzchni. Dezynfektol B 

może być stosowany do mycia i dezynfekcji w procesie ręcznym lub mechanicznym. Dobry 

mechaniczny efekt mycia osiągalny jest przy zastosowaniu przepływu min. 1,5 m/s. Po procesie mycia 

i dezynfekcji aparaturę produkcyjną oraz powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać 

czystą wodą zdatną do picia. Do przygotowania roztworów roboczych należy stosować wodę 

wodociągową.  

 Niezbędny czas wentylacji pomieszczeń: Czas wentylacji pomieszczenia po zabiegu wynosi 30 min. 

 Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu: Przechowywać w oryginalnych 

pojemnikach w miejscu czystym, chłodnym, prawidłowo wentylowanym i niedostępnym dla dzieci. 

Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wysokich temperatur  

i substancji łatwopalnych. 

 Numer serii: 

 Data ważności: 

 Znaki ostrzegawcze: 

 

 
Niebezpieczeństwo 

 

 GHS05 GHS07 GHS09 

 Zawiera: Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)). 

 Treść zwrotów H: Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powoduje 

poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

 Treść zwrotów P: Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku 

utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

 Pierwsza pomoc:  

Narażenie drogą oddechową: Przenieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło  

i spokój. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek toksykologiczny. 



Kontakt ze skórą: Dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem, a następnie spłukać wodą.   

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 

15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem 

kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania 

podrażnienia. 

Po spożyciu: Wypłukać usta. NIE prowokować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza lub 

powiadomić ośrodek toksykologiczny. 

 Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Brak innych niż wynikające z klasyfikacji. 

 Postępowanie z odpadami 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. 

 Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Odzysk / recykling / 

likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko 

opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Nie mieszać z innymi 

odpadami. 

 Ilość produktu w opakowaniu: 

 Podmiot odpowiedzialny: 

DOCTE Sp. z o. o. 

Aleje Jerozolimskie 81 

02-001 Warszawa 

Tel.: +48 690 900 068  

 


