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HMI

®
 ТАBIDEZ 56/ HMI

®
 ТАБИДЕЗ 56  

ДЕЗИНФЕКTAНТ  
Идентификация на продукта/Продуктов номер/Код в HMI  90. 
 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Натриев дихлоризоцианурат. 

 

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: 
Биоцидът е с бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно (C. albicans, A. niger), вирусоциден (HIV, HBV, 
Rota, Herpes), алгицидно и спороцидно действие. 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Дезинфекция на миещи се повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с 
храни, козметичната и фармацевтичната промишленост, кухненска посуда, лабораторна стъклария, предмети за 
обслужване на пациенти, бели текстилни тъкани (бельо, работно облекло) в здравни заведения, промишлени и 
търговски обекти, дезинфекционни бариери, кофи за смет, производствени инсталации и съоръжения в обекти за 
производство и търговия с храни, фармацевтичната и козметична промишленост, дезинфекция на питейна вода, 

вода в плувни басейни. 
 

НАЧИН НА УПОТРЕБА: 

Приложение: 
Метод на дезинфекция: 
Последваща обработка: 

Концентрация:  
Гранули/Таблетки 

Време на 
въздействие: 

Спектър на действие: 

Повърхности в здравни и 
лечебни заведения. 
Чрез забърсване. 

2 g/10 L вода 
(1 таблетка/10 L вода) 

5 минути бактерициден 

4 g/10 L вода 
(2 таблетки/10 L вода) 

30 минути 
бактерициден,  

вкл. туберкулоциден, фунгициден, 
вирусоциден, спороциден 

Повърхности, влизащи в пряк 
контакт с хранителни 

продукти. 
Чрез забърсване. 

* 

2 g/10 L вода 
(1 таблетка/10 L вода) 

5 минути бактерициден 

 4 g/10 L вода 
(2 таблетки/10 L вода) 

30 минути 
бактерициден,  

вкл. туберкулоциден, фунгициден, 
вирусоциден, спороциден 

Разходна норма: чрез забърсване – 40 ml работен разтвор/m
2
 повърхност. 

Кухненска посуда. 
Чрез накисване. 

*  

2 g/10 L вода 
(1 таблетка/10 L вода) 

5 минути бактерициден 

 4 g/10 L вода 
(2 таблетки/10 L вода) 

30 минути 
бактерициден,  

вкл. туберкулоциден, фунгициден, 
вирусоциден, спороциден 

Дезинфекционни бариери 
 

4 g/10 L вода 
(2 таблетки/10 L вода) 

5 минути бактерициден 

Санитарен фаянс. 
Чрез забърсване. 

Лабораторна стъклария. 
Чрез накисване. 

* 

2 g/10 L вода 
(1 таблетка/10 L вода) 

5 минути бактерициден 

 4 g/10 L вода 
(2 таблетки/10 L вода) 

30 минути 
бактерициден,  

вкл. туберкулоциден, фунгициден, 
вирусоциден, спороциден 

 

 



01/2014 Стр.2/2 

 

 

Приложение: 
Метод на дезинфекция: 
Последваща обработка: 

Концентрация:  
Гранули/Таблетки 

Време на 
въздействие: 

Спектър на действие: 

Предмети за обслужване на 
пациенти. 

Чрез накисване. 
* 

2 g/10 L вода 
(1 таблетка/10 L вода) 

5 минути бактерициден 

4 g / 10 L вода 
(2 таблетки/10 L вода) 

30 минути 
бактерициден,  

вкл. туберкулоциден, фунгициден, 
вирусоциден, спороциден 

Бели текстилни тъкани в 
здравни и лечебни 

заведения. 
Чрез накисване. 

* 

2–4 g/10 L вода 
(1–2 таблетки/10 L вода) 

30 минути 
бактерициден,  

вкл. туберкулоциден, фунгициден, 
вирусоциден, спороциден 

Производствени инсталации 
в хранително-вкусовата, 

фармацевтичната и 
козметичната 

промишленост. 
*  

2 g/10 L вода 
(1таблетка/10 L вода) 

5–10 минути 
бактерициден,  

фунгициден 

                   * След изтичане на експозиционното време – последващо изплакване с вода. 

Кофи за смет. 
4 g/10 L вода 

(2таблетки/10 L вода) 
30 минути 

бактерициден,  
вкл. туберкулоциден, фунгициден, 

вирусоциден, спороциден 

Питейна вода. 
1–2 g/1000 L вода 

(1/2–1 таблетка/1000 L вода) 
15–30 минути 

бактерициден,  
вкл. туберкулоциден, фунгициден, 

вирусоциден, спороциден 

30 минути след обеззаразяването на питейна вода се измерва остатъчният хлор с тест на «МЕРК» 
(препоръчителна концентрация 0,3–1,2 mg/L). 

Вода в плувни басейни –
първоначално пълнене. 

6–8 g/1 m
3
 вода 

(3–4 таблетки/ 1 m
3 

 вода) 

бактерициден,  
вкл. туберкулоциден, фунгициден, 

вирусоциден, спороциден 

Вода в плувни басейни –
поддържаща доза 

0,5–1 g/1 m
3
 вода 

(1/4–1/2 таблетка/1 m
3
 вода) 

до 2 пъти 
дневно 

на 12 часа 

бактерициден,  
вкл. туберкулоциден, фунгициден, 

вирусоциден, спороциден 

12-часова концентрация на остатъчен хлор (тест на «МЕРК»). Препоръчителна концентрация 0,2–0,5 mg/L. 

 
Данни за възможни нежелани преки или косвени странични ефекти: биоцидът е класифициран 
като оксидиращ, вреден и опасен за околната среда. Пожароопасен при контакт с горими материали. 
Вреден при поглъщане. При контакт с киселини се отделя токсичен газ. Дразни очите и дихателните 
пътища. Силно токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти 
във водната среда. 
 
Мерки за оказване на първа помощ и антидот, когато има такъв: при контакт с очите, те веднага 
да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата, тя веднага 
да се измие обилно с вода. При поглъщане, като антидот да се приеме белтъчна вода (4 яйчни 
белтъка в ½ литър вода), а при невъзможност да се осигури антидот да се пие много вода и да се 
потърси незабавно медицинска помощ или съвет.  
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Указания за безопасно обезвреждане на биоцида и опаковката му: биоцидът като таблетки (прах) 
да не се изхвърля в канализацията, а да се използва само по предназначение. В случай на инцидент 
и/или разсипване на биоцида, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване, а 
събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и 
обозначени съдове. След употреба, опаковката и остатъчните количества от биоцида да се събират в 
специални, плътно затварящи се и обозначени съдове. Третирането на отпадъците трябва винаги да 
се извършва по безопасен начин, в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване 
на околната среда, на закона за управление на отпадъците и на местните законови разпоредби, от 
лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци. 
 
Време на въздействие и интервала от време, който трябва да се спазва между: 
а) отделните приложения на биоцида: няма ограничения; 
б) приложението на биоцида и употребата на третираните продукти: след изтичане на 
експозиционното време и съответното изплакване с вода, където е посочено такова в таблицата за 
начина на употреба; 
в) употребата на биоцида и достъпа на хора или животни до третираните зони, като се посочват и 
средства и мерки за обезвреждане, продължителността на проветряване на тези зони и указания за 
почистване на оборудването: няма приложение. 
 
Предпазни мерки при употреба, транспорт и съхраняване, включително средства за 
колективна и лична защита, противопожарни мерки, покриване на мебелировката или 
оборудването, отстраняване на храни за хора и животни и указания за предотвратяване 
експозицията на животни: 
– предпазни мерки при употреба: да не се вдишва като прах; да се ползват гумени ръкавици и 
работно облекло; 
– транспорт: в закрити превозни средства; за транспортиращите не се изискват специфични средства 
за защита; 
– съхраняване: в затворени оригинални опаковки, опаковките да се съхраняват на сухо място, на 
прохладно и проветриво място, защитени от топлина и слънчева светлина; 
– в случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва димът. 
 
Данни за специфични опасности за околната среда, включително за защитата на организми, 
които не са обект на предлаганата употреба, и предотвратяване замърсяването на водите: 
биоцидът е класифициран като опасен за околната среда. Силно токсичен за водни организми. Може 
да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Да не се допуска изпускане в 
околната среда на препарата като концентрат (таблетки или прах). 
 
 
 
 
 

ОПАКОВКА: Кутия  1 кг  
Кофа  4,5 кг 

СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години 

ефервесцентни таблетки: 5 години 
 
 
 


