ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА НА
„ЕРЛАН” ПРЕПАРАТ ЗА МИЕНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Вид на препарата: течност.
Начин на употреба :
Препаратът е концентрат. От него се приготвя 1.5% воден разтвор. Прилага се чрез избърсване за:
- почистване и дезинфекция на водоустойчиви ( фаянс, емайл, линолеум, стъкло, метал и др)
повърхности в здравни и болнични заведения ( коридори, стълбища, фоайета) и обекти за производство ,
търговия с храни, ветеринарно-медицинската практика и транспортни средства с 1.5% работен разтвор
при експозиционно време 15 минути.
Повърхностите, които са в контакт с храни след изтичане на контактното време се изплакват с питейна
вода.
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Разходна норма – 120-140cm /m за готовия разтвор
Брой и продължителност на третиранията : определят се от дезинфекционата практика в
заведението.
Мерки за първа помощ :
Няма антидот. Лечението е симптоматично.
При контакт с кожата : Незабавно обилно изплакване с течаща вода. Ако дразненето продължава да се
потърси медицинска помощ.
При контакт с очите – Да се изплакнат незабавно обилно с вода при широко отворени клепачи в
продължение поне на 15-20 минути. Да се потърси незабавно специализирана медицинска помощ.
При вдишване –Да се изнесе пострадалият на чист въздух.Да се осигури покой. Да се потърси
незабавно медицинска помощ.
При поглъщане –ДА НЕ СЕ ПРЕДИЗВИКВВА ПОВРЪЩАНЕ. Да се изплакне устата с питейна вода. Да
се изпие около 0.200 л вода. Незабавно да се потърси медицинска помощ. Да се покаже при
възможност, етикета или опаковката
При употреба :
По време на работа с препарата да не се яде, да не се пие и да не се пуши, както и да се спазват
обичайните изисквания за хигиена на труда. Да се избягва контакт с очите. Да се съхранява в оригинална
опаковка, далече от храни и напитки.Да се пази далече от достъпа на деца. Замърсеното работно
облекло може да бъде използвано отново само след щателно изпиране. След приключване на работата
ръцете и лицето се измиват щателно с вода и сапун и ръцете се намазват с регенериращ крем.
Остатъчните количества от препарата да се използват по предназначение и да не се изхвърлят в
канализацията.
Условия за безопасно съхранение
Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки, отделно от питейна вода, хранителни
продукти, напитки и фуражи. Да не излага на пряка слънчева светлина и топлина. Да се съхранява при
о
температури от 0-50 С. Да се държи далече от деца.
Обезвреждане : В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за
неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно
в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи
разрешение по реда на чл. 37 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 86/2003 г). Да се
предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата,
както и изпускане в канализацията.”
В случай, че на територията на населеното място има организирана система за разделно
събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране и опаковката на почистващия препарат
е обозначена с маркировка за разделно събиране, отпадъците от почистващия препарат и
опаковките следва да се изхвърлят и/или предават на определените за целта места.
Транспортиране : при спазване на изискванията за отделните видове превози. В закрити транспортни
средства и отделно от храни и напитки.
Опаковка : 500 мл и 5 л.
Номер на партида: виж опаковката
Дата на производство: виж опаковката
Дата, на която изтича срока за годност: виж опаковката

