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DR-20                      PREPARAT DEZYNFEKUJĄCY 

Preparat przeznaczony jest do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym i 
wirusobójczym. 

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU 

• aktywność wobec flory przejściowej i osiadłej skóry rąk 

• brak narastania oporności drobnoustrojów 

• wysoka tolerancja wobec substancji organicznych 

• brak drażniącego działania na skórę rąk 
 

SPOSÓB UŻYCIA  

 

Na umyte i osuszone dłonie nanieść 1-2 cm3 preparatu i wcierać aż do wyschnięcia.  

Preparat DR-20 jest gotowy do użycia; nie rozcieńczać! 

.  

 

SUBSTANCJA CZYNNA: 

propan-2-ol [zaw. 600g/kg], chlorek didecylodimetyloamonu [zaw. 1,5g/kg] 
 

UWAGA     

Nie stosować w pobliżu otwartego ognia! Dodatkowe informacje zawarte w karcie charakterystyki. 
Produkt płynny, przeznaczony do profesjonalnego i przemysłowego stosowania 
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA   

H225 Wysoce łatwopalna ciesz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać 
uczucie senności lub zawroty głowy. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących 
powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać 
wdychania par/rozpylonej cieczy P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu. 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. P304+P340 W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji 
umożliwiającej swobodne oddychanie. 

 
SKUTKI STOSOWANIA I PIERWSZA POMOC  

Wdychanie: natychmiast wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny 
spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub siedzącej. Zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: 
zdjąć zanieczyszczoną odzież. Natychmiast myć skażoną skórę dużą ilością wody. Zapewnić 
natychmiastową pomoc lekarską. Kontakt z oczami: natychmiast przemywać oczy dużą ilością 
letniej wody, co najmniej 15 min. Skonsultować się z lekarzem okulistą.  W przypadku połknięcia: 
natychmiast wezwać lekarza. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie 
nieprzytomnej. Więcej informacji w karcie charakterystyki. 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Roztwory przeznaczone 
do utylizacji przekazać uprawnionej firmie do zniszczenia. Więcej informacji w karcie 
charakterystyki. 
 
Okres ważności preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 
Pozwolenie nr 0401/TP/2020. 
Podmiot odpowiedzialny:  

NIEBEZPIECZEŃSTWO 


