
                                     PRODUKTOVÝ LIST 

  

Poslední aktualizace: Ing. Simona Hanková, 7.11.2017         Stránka 1 z 2 

DESISPRAY ALCOHOL 
Alkoholový dezinfekční sprej pro přímé použití 

Použití 

Tekutý nechlorový dezinfekční prostředek na bázi alkoholů určený pro přímou postřikovou dezinfekci a čištění  
malých ploch, předmětů a nástrojů. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití.  
Spektrum dezinfekčního účinku – baktericidní (včetně MRSA), fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní a  
virucidní. Biocidní typ: 2, 3, 4. 

                                                     

Nedoporučená použití směsi  

Neaplikujte na rozpálené povrchy nebo přímo do otevřeného ohně.  
 

Oblast použití: 

       
 

Úklidové techniky:   Předměty:  

      

    

Nebezpečné vlastnosti (klasifikace, prvky označení) 

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 07 a 02 

          
Signální slovo: NEBEZPEČÍ 
Standardní a doplňkové věty o nebezpečnosti: 
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobovat 
ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení:                                                                                                                                                                  
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před 
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal 

těsně uzavřený. Zamezte vdechování par / aerosolů. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik 
minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah 
/ obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití 
předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: propan-2-ol; ethanol; chlorhexidin diglukonát 
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Dávkování           

Přímá aplikace: aplikujte mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 cm a ponechte působit předepsanou 
dobu. Po dobu působení by měl povrch zůstat vlhký. Povrchy a předměty, které mohou přijít do styku s potravinami, 
na závěr důkladně opláchněte nebo setřete pitnou vodou. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci - nástroje 
a pomůcky ponechte v neředěném roztoku 15-60 minut. Před použitím opláchněte pitnou vodou. 

 

Pracovní 
roztok 

k přímému 
použití 

Baktericidní, včetně 
MRSA, fungicidní na 

kvasinky (na kvasinkovité 
houby), mykobaktericidní  
a tuberkulocidní účinek 

Fungicidní účinek                
na plísně                                       

(na vláknité houby) 
Virucidní účinek 

Spektra: A, MRSA, V, M, T Spektra: V Spektra: B 

Nezbytná doba působení: 

5 minut 15 minut 60 minut 

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. 
 

Balení 

800 ml s rozprašovačem, 5 l 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti                    

skupenství           kapalné při 20°C      
barva                    bezbarvý 
vůně                 alkoholový 
pH                       7 - 8 (neředěno) 

 

Systém deskriptorů použití                                                                                       

SU 1                      Zemědělství, lesnictví, rybářství                                                                    
SU 4                      Výroba potravin            
SU 19   Stavebnictví a stavitelské práce                                                                           
SU 20                    Zdravotnické služby                                                                                  
SU 21                   Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)                      
SU 22                   Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, 

řemeslníci) 
SU 0                      Jiné                         
PC 8   Biocidní prostředky  

                                                  

Výrobce 

ALFA CLASSIC, a.s. 
Štěrboholská 21, 100 00 Praha 10 
Provozovna: Černokostelecká 740, 251 01 Říčany 
Tel.: +420 323 631 950 
e-mail: alfaclassic@alfaclassic.cz 
www.alfaclassic.cz    
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