Sanosept 80 H

Didecylmethyl-ammonium-chloride

11928 N

Toxicologische groep

Quaternaire ammoniumverbinding

Toepassingsgebied

Desinfectiemiddel op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of
bewaard, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op boerderijen.
Desinfectiemiddel in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
Middel ter bestrijding van schimmels, bacteriën en algen in recirculerende koelwatersystemen. Middel ter bestrijding van groene aanslag, o.m. op kassen, tegelpaden,
grafzerken, muren en daken.

Voorzorgsmaatregelen
Algemeen

• De te desinfecteren oppervlakken vooraf grondig reinigen.
• Vervolgens afspoelen met ruim schoon water en overtollige vloeistof verwijderen.
• Indien behandelde oppervlakken in contact komen met eet- en drinkwaren is na de
inwerktijd grondig naspoelen met schoon water vereist.

Persoonlijke maatregelen

Schadelijke effecten milieu

Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen.
Zeer vergiftig voor in water levende organismen.
Kan in aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijke effecten
gezondheid

Irriterend voor de ogen en de huid.

Eerste hulp bij ongevallen
Inslikken

De mond spoelen. Veel water laten drinken. Geen braken opwekken.
Arts waarschuwen en etiket tonen.

Inademen

In frisse lucht laten ademen. Rust.
Medische hulp inroepen indien ademhalingsmoeilijkheden voortduren.

Contact met huid

Huid grondig wassen met zachte zeep en water.

Contact met ogen

Spoelen met veel zuiver water. Arts waarschuwen.

R&S zinnen
R34

Veroorzaakt brandwonden.

R50

Zeer vergiftig voor in water levende organismen.

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig
medisch advies inwinnen.

S36/37/39

Geschikte beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor de ogen/het
gezicht dragen.
 Vervolg op achterzijde
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S45

In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk arts raadplegen en deze
informatie tonen.

S60

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

S61

Voorkom lozing in het milieu, vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Overige informatie
www.rentokil.nl: Technische ondersteuning > Veiligheid en gezondheid> Veiligheidsbladen.
Telefoonnummer Rentokil Pest Control: 030-6690400.
Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum: 030-2748888.
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