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- PROSPECT -
PROCID

 flacoane x 100 ml; 1 L, 5 L -

INDICATII DE UTILIZARE:
Pentru dezinfectarea suprafetelor, solutia de lucru se preparã folosind 50 ml produs la 10 L apã si se 

aplicã pe suprafetele curãtate în prealabil, prin pulverizarea produsului în cazul suprafetelor mari sau prin stergere 
în cazul suprafetelor mici. Produsul se utilizeaza în încãperi corespunzator ventilate. Se utilizeazã solutii proaspãt 
preparate. Cantitatea de solutie de lucru ce se aplicã este de 250-500 ml/mp, în cazul suprafetelor neabsorbante si 
de 500-750 ml/mp în cazul suprafetelor absorbante. Timpulde expunere este de 30 minute, dupã care solutia se 
spalã. În cazul suprafetelor cu risc crescut de patogenitate doza se dubleazã (100 ml de produs la 10 L de apã).
PRECAUTII
H302 - Nociv în caz de înghitire si inhalare.
P280 – Purtati manusi de protectie si echipament de protectie a
ochilor, fetei.
H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili.
P102 - A nu se lasa la îndemâna copiilor.
P305 + 351 + 313 - În caz de contact cu ochii: clatiti cu atentie cu apa,
timp de mai multe minute. Consultati medicul.
P309 + P311 - În caz de expunere sau daca nu va
simtiti bine: sunati la CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA sau un medic.
H302 H335 Poate provoca iritarea cãilor respiratorii. 
H315 Provoacã iritarea pielii. A se pãstra departe de surse deflãcãri deschise. – Fumatul interzis.! 
Dupã manipularea produsului se spalã mâinile, fata si echipamentul de protectie cu apã si sãpun. În caz de contact 
accidental cu pielea sau ochii, zona de contact se spalã abundent cu apã si sãpun. Nu se mãnâncã, bea sau fumeazã 
în timpul manipulãrii produsului sau a solutiei preparate. A se evita contaminarea alimentelor si a furajelor. 
Produsul este toxic pentru organismele acvatice, se evitã împrãstierea produsului în mediu. Produsul neutilizat, 
expirat, flacoanele goale precum si solutia de lucru neutilizatã se va denatura conform reglementãrilor în vigoare.
CONTINUT: 

100 ml produs contine ca substanta activa Didecyldimethylammonium chloride 3,75% Nr. CE 230-525-2 
Nr. CAS 7173-51-5 Glutaral 10%, Nr. CE 203-856-5 Nr. CAS 111-30-8
DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE:

Dezinfectant pentru suprafete din spatii private si zone de sanatate publica ( exceptia spitalelor)
Dezinfectatia suprafetelor dure din industria alimentara si a suprafetelor aferente prdouctiei, transportul, 
depozitarii si consumului de alimente si bauturi pentru oameni.
PASTRARE: 

- a se păstrează în ambalaje originale bine închise, ferit de surse de foc, separat de furaje si alimente la
temperatura camerei (15-25° C)!
Nr. aviz: 897BIO/02-04/12.24
VALABILITATE:

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute. 
PRODUS DE:
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