
Hygienický koncentrát na čistenie a dezinfekciu rúk. Doba účinku: 30 sekúnd. 
Spektrum účinku: baktericídny (MRSA), fungicídny, virucídny, tuberkulocídny. 
Šetrí pokožku. Je účinný proti: Polio, Hepatitída A,B,C, HIV a vírusu vtáčej chrípky 
H5N1. Je potvrdený autoritou aj proti in�uenzavírusu.

PRAVIDELNÝ KONTAKT S ALKOHOLICKÝMI PRÍPRAVKAMI SPÔSOBUJE
PODRÁŽDENIE POKOŽKY A MÔŽE NARUŠIŤ KOŽNÚ OCHRANNÚ BARIÉRU

BEZ ALKOHOLU

NEBEZPEČENSTVO

Návod na použitie: Používať ako koncentrát, bez riedenia. Doba účinku 
pri izbovej teplote je 30 sekúnd. Len pre profesionálne použitie. 
Spôsob použitia: Naneste na suchú dlaň 1-2 ml koncentrátu FOR-SEPT. 
Vytvorte na natretých miestach penu s malým množstvom vody. Dbajte 
na to, aby sa na kritické miesta rúk: záhyby, miesta medzi prstami, pod 
nechtami a nechtové lôžka dostalo dostatočné množstvo napeneného 
prípravku. Po uplynutí 30 sekúnd penu poriadne opláchnite prúdom 
tečúcej vody. Osušte mokrý povrch ruky vzduchom, alebo použite 
jednorázové papierové uteráky. Zabráňte vniknutiu prípravku do 
otvorených rán, očí, sliznice.  FOR-SEPT nemiešajte s inými prípravkami 
mydlového typu, ani s čistiacimi prostriedkami. Kombinácia iných látok 
môže znížiť, alebo neutralizovať účinok prípravku FOR-SEPT. Doporuču-
jeme prípravok používať len na stanovené účely a to spôsobom, ako je v 
návode popísané. Pri použití prípravku treba dodržať všeobecné 
bezpečnostné a hygienické predpisy. Zloženie: voda, neiónové tenzidy 
5-10%, kvartérne amóniové zlúčeniny 1-5 %, prísady ovplyvňujúce 
konzistenciu. Obsahuje: Didecyldimethylamonium chloride: 20 000 mg/kg. 
Nie je horľavý. Výstražné upozornenia (H vety): H315 Dráždi kožu. 
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Bezpečnostné upozornenia (P 
vety): P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné 
okuliare. P301+P312 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽK-
OU: Umyte veľkým množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ 
OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokrečujte vo 
vyplachovaní. P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte 
lekársku pomoc/starostlivosť. Používajte biocídne výrobky bezpečne. 
Pred použitím si prečitajte údaje na obale a pripojené informácie o 
výrobku. Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného 
užívateľa k dispozícii. Ochrana životného prostredia: Odpadová voda 
vzniknutá pri aplikácií prípravku podľa návodu na použitie sa môže bežne 
vypúšťať do kanalizácie. Celkom vyprázdnený a vypláchnutý obal je 
možné odstrániť v systéme zberu využiteľných odpadov. Skladovanie: 
Dodržujte všeobecné predpisy vzťahujúce sa na skladovanie chemických 
látok. Uskladnite v originálnom balení, oddelene od potravín. Chráňte 
pred mrazom. Spotebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.
Distribútor: FOREX-SK, s.r.o., A. Jiráska 12, 984 01 Lučenec,
 +421 (47) 433 00 44,  www.forex.eu.sk,  forex@forex.eu.sk

1000 ml

Dátum výroby:

02.04.2020

Registračné číslo:

BIO/1146/D/09/CCHLP

8 588003 617200 >

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

!_FOR-SEPT-1L-2020_!.pdf   1   6. 5. 2020   12:58:19


