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Technický list   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

ISOLDA DISINFECTION SKIN 
Reg. č. v ČR: MZDR 39313/2020/OBP 

Reg. č. v SK: bio/3650/D/20/CCHLP 

 

Objem:   5 l VPDRL050097 (kanystr) 

 

Popis výrobku:  

Alkoholový dezinfekční prostředek s velmi dobrou dermální tolerancí, určený k přímému použití pro hygienu a 

dezinfekci pokožky rukou.  

 

Návod na použití: Rozetřít na umyté ruce a nechat vstřebat.  

 

Spektrum dezinfekčního účinku: Hygienická dezinfekce: 3 ml / 30 s (ČSN EN 1500). Působení baktericidní 

(ČSN EN 13727), mykobaktericidní, tuberkulocidní (1 min.)(ČSN EN 14348), virucidní účinnost na obalené 

viry (5 min) (ČSN EN 14476).  

Typ PT: 01.  

 

Obsahuje: propan-2-ol.  

 

Účinná biocidní látka (g/100g):  

propan-2-ol (EC: 200-661-7): 35 g, ethanol (EC: 200-578-6): 

40 g.     

                                         

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Skupenství:  tekutá 

Barva:   bezbarvá 

pH:   5,5-6,5 

Zápach:   alkoholová 

 

 

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

 

NEBEZPEČÍ. 

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.  

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 

otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte 

ochranné brýle/obličejový štít. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí: 

vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný 

dvůr do části nebezpečného odpadu. 

      
Pokyny pro skladování: 
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením. 

 

Balení:  
5 l – 128 na paletě

 

Pracovní 

roztok 

k přímému 

použití 

Baktericidní 

účinek včetně 

TBC; spektra: A, 

M, T 

Virucidní 

účinek na 

obalené viry 

Nezbytná doba působení 

1 minuta 5 minut 

Hygienická dezinfekce rukou podle 

normy EN 1500 

Dávkované 

množství: 3 ml 

Doba působení: 

30 sekund 
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