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Антисептик W7 (концентрат 1:4) Kompozit®
Тип

Спеціальний антисептичний засіб-концентрат для швидкого знезараження поверхні, що діє на широкий спектр патогенних мікроорганізмів: бактерій, вірусів, грибів, водоростей, лишайників та ін. на поверхнях з деревини та інших
матеріалів. Має пролонговану дію.

Призначення

Антисептик є ефективним засобом для швидкого очищення поверхні та запобігання подальшому поширенню й розвитку вірусів (зокрема коронавірусів COVID-19 і SARS, грипу, гепатиту B і C, ВІЛ, ентеровірусів, герпесу, вірусу папіломи та ін.), грампозитивних та грамнегативних бактерій
(включаючи сальмонел, стафілококів і збудників туберкульозу), грибкових інфекцій. Не змінює природний колір,
структуру і механічні властивості оброблюваних поверхонь, не є вибілюючим засобом.
Застосовується для санітарної обробки з метою знезараження поверхонь з деревини та інших матеріалів у побутових і виробничих приміщеннях, зокрема стін і підлог, дверей та фурнітури, меблів, виробів та конструкцій і т. ін., а
також зовні будівель за умови захисту від прямої дії води.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Витрата, мл/м²

100 – 200 мл/м2 готового до застосування розчину. Витрата залежить від
вбираючої здатності конкретної оброблюваної поверхні, на яку впливають
її поруватість і шорсткість, а також від методу нанесення і умов при оброблянні.

Розбавлювач

Вода. Готовий до застосування розчин отримують розбавленням концентрату чистою водою у співвідношенні 1:4 (див. інструкцію з застосування).

Спосіб нанесення

Наносити на поверхню ганчіркою, обприскуванням, оливом або зануренням в робочій розчин.

Зовнішній вигляд

Безколірна прозора рідина, без запаху.

Густина, кг/л

1,0

Зберігання

Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від
+5 до +35 ° С, у недоступному для дітей місці. Не допускати контакту з
продуктами харчування.
Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення, після
цього терміну засіб придатний до застосування за відсутності каламуті і осаду.

Тара

5л

Тел/факс: +38 (044) 531-42-47. Поштова адреса: а/с – 152, г. Київ, Україна, 04073.
www.kompozit.ua
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ІНСТРУКЦІЯ З ЗАСТОСУВАННЯ
Умови при обробці

Температура засобу і поверхні повинна бути вище +5 °С і принаймні на 3 °С
вище точки роси; відносна вологість повітря не більше 80 %. Нанесення
можливе за температури повітря вище 0 °С.

Застосування

Ретельно перемішати концентрат, після чого у ємності з інертного матеріалу (пластику або нержавіючої сталі) змішати необхідну кількість концентрату з чистою (бажано демінералізованою) водою у співвідношенні 1:4. Нанести засіб на поверхню рівномірно без пропусків та патьоків за допомогою
губки, щітки, обприскувача чи іншим зручним способом (на вертикальні поверхні наносити знизу догори). Розподілити за допомогою ганчірки чи губки,
не змивати водою.

Очищення інструментів

Робочі інструменти промити теплою водою.

БЕЗПЕКА

Матеріал є негорючим, не містить особливо небезпечних речовин (наприклад, важких металів). Тим не менше, при роботі слід використовувати гумові рукавички, захисні окуляри та одяг, а також (при нанесенні обприскуванням) засоби захисту дихання. При попаданні на шкіру негайно промити
водою. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю чистої води,
при подразненні звернутись до лікаря. У разі проковтування негайно звернутись до лікаря і показати етикетку або специфікацію продукту. Під час
роботи із засобом забороняється приймати їжу, пити, палити. Після висихання на поверхні, обробленій відповідно до інструкції з застосування, засіб
не виділяє летких шкідливих речовин.
Перевірено МОЗ України.

ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки передати в місце
збору відходів. Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту
повністю відповідає вимогам ТУ У 20.3-13768271-003:2014. Виробник має право без попереднього повідомлення вносити зміни в продукцію для її
вдосконалення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням чи не у відповідності до цієї інструкції може сильно
змінити його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначити самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальність за пов'язані з ним прямі та непрямі збитки. З виходом
нового видання дана інформація втрачає силу

