PRODUKTO APRAŠYMAS
Mėta

VALYMO IR DEZINFEKAVIMO PRIEMONĖ MĖTA
Paskirtis:
Naujos kartos dezinfekavimo ir valymo priemonė. Sudėtyje yra du stipriai veikiantys
dezinfektantai: dvi skirtingos ketvirtinės amonio druskos, kurios išplečia preparato panaudojimo
sritis.
Valyti ir dezinfekuoti paviršius ir įrangą sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties
įstaigose, grožio salonuose, soliariumuose, vaikų ugdymo įstaigose ir pensionatuose, gyvūnų
auginimo, laikymo vietose ir transportavimo priemonėse, maisto ir pašarų gamybos, viešojo
maitinimo įmonėse.

Tinka valyti ir dezinfekuoti sauną–pirtį.

Tinka viešojo maitinimo įstaigose plauti ir dezinfekuoti indus.

Tinka perinamui inkubatoriuose, skirtų kiaušinių dezinfekavimui.

Preparatas inaktyvuoja bakterijas, baktericidiškai veikia Pseudomonas aeruginosa,
Eccherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus,Salmonella Typhimurium, L.
monocytogenes; Preparatas pasižymi fungicidinėm savybėmis: A niger.

Tinka naudoti putų generatoriais.

Tinka naudoti rankinio plovimo būdu.

Preparato sudėtyje yra paviršiaus aktyviųjų medžiagų, todėl pasižymi geromis
valomosiomis savybėmis.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, maisto ir pašarų srities,
veterinarinės higienos dezinfekantas (2, 3 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems vartotojams.
Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.

Biocido autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-373.1 (16.5.7.10.14)-A020304PN0601888-17-88), galioja iki 2022-04-05.
Medžiagų suderinamumas:

Tirpalai negadina plastikinių ir lakuotų paviršių, gumos gaminių, nesukelia metalų
korozijos.
Sudėtis:
Žiūrėti etiketėje ir saugos duomenų lape.
Dėmesio!
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite
etiketę ir informaciją apie produktą.
Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų
saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.
Naudojimas:
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Produktas tinka įvairių drėgmei atsparių paviršių dezinfekcijai ir valymui. Priklausomai
nuo užterštumo laipsnio 0,5-1,5 % (5-15g/l vandens) darbiniu tirpalu valomos patalpos (grindys,
sienos, durys, palangės), baldai ir visi kiti drėgmei atsparūs paviršiai. Atliekant dezinfekciją galima
naudoti purkštuvą, minkštiems baldams ir smulkiems daiktams – tankią kempinę ar šluostę.
Pirmiausia nuo dezinfekuojamo paviršiaus mechaniškai nuvalyti nešvarumus. Tirpalą ant
valomo paviršiaus užpurkšti arba juo sudrėkinti šepetį; ekspozicijos laikas – 15 min. Esant
fungicidiniam užterštumui ekspozicijos laikas 20 min. Po dezinfekcijos paviršių nuvalyti servetėle
ar švaria pašluoste ir gerai nuplauti geriamuoju vandeniu.
Darbinius tirpalus ruošti patalpoje su įrengta ištraukiamąja vėdinimo sistema, švariuose,
sandariai uždaromuose plastikiniuose induose. Ruošiantys darbinius tirpalus asmenys privalo
vilkėti darbo drabužius, dėvėti akių, odos apsaugos priemones.
Darbinį tirpalą galima naudoti ne ilgiau kaip 7 dienas nuo pagaminimo datos.
Naudojimo sritis

Koncentracija, %

Pastabos

Paviršių valymas ir
dezinfekavimas

0,5–1,5 (5-15 g/l)

Tirpalų gamybai rekomenduojama naudoti
nudruskintą vandenį.

Pelėsių naikinimas

1,0 (10 g/l)

Įrankių ir indų plovimas
ir dezinfekavimas
Perinimui
inkubatoriuose skirtų
kiaušinių
dezinfekavimas

0,5–1,0 (5-10 g/l)

Po dezinfekcijos paviršius gerai nuplauti
geriamuoju vandeniu.
Po dezinfekcijos paviršius gerai nuplauti
geriamuoju vandeniu.
Po dezinfekcijos perinamų kiaušinių
paviršius gerai nuvalyti drėgna servetėle.

1,5 (15 g/l)

Dezinfekuotus paviršius, kurie gali liestis su maistu, būtina gerai nuplauti geriamuoju
vandeniu.
Fizikinės–cheminės savybės:
Išvaizda: vienalytis skaidrus skystis be mechaninių priemaišų.
Kvapas: naudojamų žaliavų
pH : 10,8 – 11,3
Tankis 20 ºC, g/cm3: 1,035–1,045
Darbų saugos nurodymai:
Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams.
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Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Fasavimas ir laikymas:
Fasuojama į butelius po 1 l ir į bakelius po 5, 25 l.
Sandėliuojama švariose patalpose atskirai nuo maisto produktų.
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra 5–30°C. Tinkamumo naudoti laikas – 24
mėnesių nuo pagaminimo datos.

