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Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums
Handsan

1.2. Atļaujas turētājs
Nosaukums

Evans Vanodine Europe

Adrese

6-9 Trinity Street D02 EY47 Dublin 2 Īrija

Atļaujas turētāja nosaukums
un adrese

Atļaujas numurs
LV/2019/MR/011

Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3)

LV-0021357-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

27/09/2019

Atļaujas derīguma
termiņš

26/03/2029

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Evans Vanodine International Plc

Ražotāja adrese

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston Apvienotā Karaliste

Ražotnes atrašanās vieta

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston Apvienotā Karaliste

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)
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Aktīvā viela

1355 - Propān-2-ols

Ražotāja nosaukums

Brenntag UK & Ireland

Ražotāja adrese

Albion House, Rawdon Park LS19 7XX Leeds Yeadon Apvienotā Karaliste

Ražotnes atrašanās vieta

Shell Nederland Chemie BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Nīderlande

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu
Vispārpieņemtais
nosaukums

IUPAC nosaukums

Propān-2-ols

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Aktīvā viela

67-63-0

200-661-7

69.7514

2.2. Preparatīvais veids
GW - Ūdenī šķīstošs gēls

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem
aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.
Izvairīties ieelpot tvaikus.
IEKĻŪSTOT ACĪS:Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.Izņemiet kontaktlēcas, ja
tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet:Lūdziet palīdzību mediķiem.
Atbrīvoties no satura ar vietējiem noteikumiem
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Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
IEELPOJOT:Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta.
Glabāt labi vēdināmā vietā.Tvertni stingri noslēgt.
Glabāt slēgtā veidā.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts
tabula. Lietojums 1 - Profesionālai lietošanai
Produkta veids(-i)
Vajadzības gadījumā sīks
atļautā lietošanas veida
apraksts
Mērķorganisms(-i) (tostarp
attīstības posmā)
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Piemērots lietošanai sabiedriskās iestādēs, pārtikas sagatavošanas vietās un
medicīniskās aprūpes iestādēs
baktērijas, apvalkoti vīrusi un raugs-baktērijas, apvalkoti vīrusi un raugsvisi posmi

Iekštelpas

Lietošanas joma (-s)
Iekštelpās

Lietošanas metode(-es)

Uzklāšana Uzklāšana uz rokām ar dozatoru

Lietošanas deva(-as) un
biežums

Lai nodrošinātu pilnīgu pārklājumu, izmantojiet pietiekamu produkta daudzumu [1,5–3
ml]. Tas var atšķirties atkarībā no rokas lieluma un ādas stāvokļa. - Lai nodrošinātu pilnīgu pārklājumu, izmantojiet pietiekamu produkta daudzumu [1,5–3
ml]. Tas var atšķirties atkarībā no rokas lieluma un ādas stāvokļa.

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls
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75 ml, 500 ml un 1 l pudeles ar dozatoru. Bezkrāsains polietilēntereftalāta (PET)
iepakojums ar baltu dozatora vāciņu (HDPE/PP).
5 l pudele. Balts polietilēntereftalāta (PET) iepakojums ar baltu aizskrūvējamu vāciņu
(HDPE).

PRODUKTA APRAKSTS

3

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:
Lietošanai tikai uz redzami tīrām rokām. Ja rokas ir netīras, pirms Handsan uzklāšanas nomazgājiet tās ar ziepēm un ūdeni.
Lai nodrošinātu pilnīgu pārklājumu, izmantojiet pietiekamu produkta daudzumu [1,5–3 ml].
Uzklājiet uz plaukstām un izlīdziniet līdzekli pa rokām un plaukstām, īpašu uzmanību pievēršot kutikulām un ādas krokām.
Kārtīgi ieberzējiet, līdz āda kļūst sausa. Tam vajadzētu aizņemt aptuveni vienu minūti.

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:
Izvairieties no nokļūšanas uz apģērba un auduma.
Visas darbības jāveic tikai labi vēdināmās vietās.
Izvairieties no nokļūšanas acīs.
Sargājiet no karstuma/dzirkstelēm/atklātām liesmām/karstām virsmām.
Nesmēķēt.
DRĪKST LIETOT TIKAI PROFESIONĀLI LIETOTĀJI.

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo
ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides
aizsardzībai
Pēc nokļūšanas acīs: skalojiet acis ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu.
Norīšanas gadījumā: neizraisiet vemšanu. Dodiet dzert lielu daudzumu ūdens. Lūdziet medicīnisko palīdzību.
Ieelpošanas gadījumā: tvaiki var izraisīt miegainību vai reiboni. Nekavējoties izvediet cietušo svaigā gaisā. Lūdziet medicīnisku
palīdzību, ja diskomforta sajūta nepāriet.
Piesardzības pasākumi vides aizsardzībai:
par izšļakstīšanos vai nekontrolētām noplūdēm ūdenstilpnēs ir nekavējoties jāziņo Vides aģentūrai vai citai kompetentai iestādei.

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma
drošu iznīcināšanu
Utilizējiet saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks
parastos glabāšanas apstākļos
Uzglabājiet oriģinālā slēgtā traukā un pasargājiet no krasām temperatūras svārstībām (virs 35°C).
Uzglabājiet tvertni cieši noslēgtu.
Uzglabājiet vēsā, labi vēdināmā vietā.
Uzglabājiet vēsā vietā.
Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Derīguma termiņš: 24 mēneši

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu
5.1. Lietošanas instrukcija
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Skatiet atļautas lietošanas norādījumus

5.2. riska samazināšanas pasākumi
Skatiet atļautas lietošanas norādījumus

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas,
un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai
Skatiet atļautas lietošanas norādījumus

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Skatiet atļautas lietošanas norādījumus

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos
Skatiet atļautas lietošanas norādījumus

6. Cita informācija
Iepazīstieties ar stratēģiju, lai izvairītos no rezistences:
Saskaņā ar aktīvās vielas – 2-propanola – novērtējumu, ziņojumā nav ziņots par zināmu rezistenci pret mērķa sugām.
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