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ТЕЧЕН ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ И ПОЧИСТВАЩ КОНЦЕНТРAT 

 
Идентификация на продукта/Продуктов номер/Код в HMI  39. 
 
СЪСТАВ: 
Активно вещество: 
Алкил диметил бензил амониев хлорид; 
НПАВ, 
Парфюмна композиция, 
Оцветител. 
 
ВИД НА БИОЦИД A: 
Прозрачна червена течност. 
Стабилен при съхранение. 
рН на концентрата – 4–5. 
рН на 1% разтвор – 6,5–7,5. 
 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: 
HMI

® 
UNI S/HMI

® 
УНИ S е с бактерицидно, фунгицидно (C. аlbicans) и вирусоцидно действие. 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Дезинфекция и почистване на различни видове миещи се повърхности (стени, подове, плотове и др. в 
кабинети, болнични стаи, коридори, фоайета, общи помещения, чакални и др.) в здравни и лечебни 
заведения (детски отделения, отделения за алергично болни, неонатологични отделения, 
операционни зали, реанимационни зали и др. рискови отделения), детски ясли, детски градини, 
училища, хотели, социални домове, обществени и административни сгради, заведения за 
обществено хранене, обекти за производство и търговия с храни, в хранително-вкусовата 
промишленост, фармацевтичната и козметичната промишленост. 
 
НАЧИН НА УПОТРЕБА: 
Дезинфекция на повърхности: 
За повърхности с нисък инфекциозен риск – 0,25% разтвор с време на въздействие 60 минути чрез 
забърсване; 0,5% разтвор с време на въздействие 30 минути чрез забърсване. 
За повърхности с висок инфекциозен риск – 0,75% разтвор с време на въздействие 30 минути чрез 
забърсване. 
 
Разходна норма: чрез забърсване – 40 ml работен разтвор/m

2
. За повърхности с нисък инфекциозен 

риск 10 ml биоцид/100 m
2
; за повърхности с висок инфекциозен риск 30 ml биоцид/100 m

2
.  

 
Данни за възможни нежелани преки или косвени странични ефекти: биоцидът като концентрат е 
класифициран като корозивен. Дразни очите и кожата.  
 
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 злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска 
помощ и когато е възможно да се покаже етикетът. 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: излишъкът от биоцида като 
концентрат да не се излива в канализацията, а да се използва само по предназначение.Третирането на 

този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да протича в съответствие с 
изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда, на закона за управление на отпадъците и 
на местните законови разпоредби. Да не се допуска разпространение на разсипания материал и попадане във 
водите, почвата и канализацията.  
 
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; 
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 разпръсква като аерозол; 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, на прохладно и проветриво място, защитени от 
топлина и слънчева светлина. 
 
Данни за специфични опасности за околната среда, включително за защитата на организми, 
които не са обект на предлаганата употреба, и предотвратяване замърсяването на водите: 
продуктът не е вреден за околната среда. Да не се допуска изпускане на биоцида като концентрат в 
околната среда. 
 

 
 

 
 

ОПАКОВКА: Туба      – 10 kg; 5 kg СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години 
ОПАКОВКА: Бутилка – 1 kg  

  


