
Informacje zawarte w karcie technicznej są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych, naszej wiedzy oraz danych literaturowych. Podane 
wartości mają charakter orientacyjny oraz odzwierciedlają nasze doświadczenie. Informacje te są niezobowiązujące, służą jako porady.  Ze względu 
na brak możliwości kontroli użytkowania produktu przez klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe efekty stosowania. Szczegółowe 
informację na temat bezpieczeństwa użytkowania produktu znajdują się w karcie charakterystyki. 
 
 

Kastell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne: 
 
Opis: 

 
Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania oraz dezynfekcji 
powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością. Do 
stosowania również w placówkach służby zdrowia. Produkt wykazuje 
działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze i 
wirusobójcze. 
 

Grupy produktowe: Kategoria 1: Środki do dezynfekcji gr1, gr. 2, oraz gr.4. 
 

Substancja 
aktywna: 

Alkohol etylowy całkowicie skażony 

Zawartość: 70g na 100g produktu 

Opakowania: 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml, 5 l, 600l, 1000l 
Pompka, zakrętka, trigger. 
 

Numer pozwolenia: 8237/20 

Data ważności: 3 lata od daty produkcji. 
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Dane fizykochemiczne: 

 
Stan skupienia: 

 
ciecz 

Barwa:  bezbarwna do lekko żółtej 

Zapach:  charakterystyczny 

Wartość pH:  6.00-8.00 

Gęstość względna: Ok. 0,87 

temperatura 
topnienia/krzepnięcia: 

<100 oC 
 
 

temperatur wrzenia: 78 oC (etanol) 
 

temperatura zapłonu: 15-20 oC 
 

górna/dolna granica 
wybuchowości 

13,5 % obj./ 2,5 % obj. (etanol) 

 

Aplikacja: 

 
Obszary 
zastosowania: 

 
Do zastosowania powszechnego.  
 

Sposób użycia: Produkt gotowy do użycia. 
 
Dezynfekcja powierzchni: 
Nanieść równomiernie na zainfekowaną powierzchnię w taki sposób 
aby przez cały czas dezynfekcji była ona wilgotna. Pozostawić do 
wyschnięcia. Nie wymaga spłukiwania. Do szybkiej dezynfekcji należy 
wstępnie oczyścić powierzchnię. 
 
Higieniczna dezynfekcja rąk: 
nanieść produkt w ilości 3ml i wcierać w suche, czyste ręce przez 30 
sekund, czynność powtórzyć. Pozostawić do wyschnięcia. Nie wymaga 
spłukiwania. 
 

Czas kontaktu: Dla temperatury 20 °C: 
 
Dezynfekcja powierzchni: 
Warunki czyste (bakterie, drożdżaki, wirusy) – 60 sekund, 
Warunki brudne medyczne (bakterie, grzyby, wirusy) – 5 minut; 
 
Higieniczna dezynfekcja rąk: 
Bakterie, drożdżaki, wirusy – 30 sekund, powtórzyć. 
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Warunki 
nanoszenia: 

Optymalna temperatura nanoszenia między +5oC a +25oC. Nie mieszać 
z innymi substancjami. 

Normy: Ręce: Bakterie wg EN 1500 – 2x30sek., EN 13727, warunki czyste – 
60sek,. Grzyby drożdżopodobne wg EN 13624, warunki czyste – 60sek,. 
Powierzchnia: Bakterie wg EN 13697, warunki czyste – 60sek., warunki 
brudne – 5min., Grzyby drożdżopodobne wg EN 13697, warunki czyste – 
60sek, Grzyby wg. EN 13697, warunki brudne - 5 min., 
 

Materiały 
niekompatybilne: 

Silne utleniacze, kwasy, zasady, aminy. 

  
  

Bezpieczeństwo użytkowania: 
 
Przechowywanie:  

 
Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 
Chronić przed wysoką temperaturą, bezpośrednim nasłonecznieniem 
zamarzaniem. 
 

Bezpieczeństwo i 
pierwsza pomoc:  

Istotne zwroty określające zagrożenie i środki ostrożności znajdują się 
w karcie charakterystyki produktu. 
 
Produkt wysoce palny chronić przed wysoką temperaturą i źródłem 
ognia. Chronić przed dziećmi. Zawartość/pojemnik usuwać do 
odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodne z 
krajowymi przepisami. 
 
 

Trwałość i zdolność 
do rozkładu: 

Substancja łatwo biodegradowalna.  
 
 

 

Dodatkowe 
informacje: 

Kastell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 
ul. Zachodnia 2 | 55-330 Wrocław 
Telefon:  
+48 71 356 70 35 

  
  

 


