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Opis   
Proseptol Fresh je dezinfekcijsko sredstvo z antibakterijskimi učinkom, za vsakodnevno raz-
kuževanje rok in površin. Odstrani večino bakterij, virusov, gliv in kvasovk, ki se lahko nahajajo 
na različnih površinah. Je učinkovit, brez čistilnih sredstev in je nelepljiv. 

Navodila za uporabo     
Manjšo količino (2-3 brizge) nanesite na roke in vtirajte 30 sekund oz. do popolne absorpcije. 
Za optimalno učinkovitost, rok ne izpirajte! Uporabljajte po potrebi! Izpiranje z vodo ni po-
trebno. Zaradi uporabe naravnih substanc je možna prisotnost manjšnih usedlin, zato pred 
uporabo dobro pretresite.

Uporaba    
Proseptol Fresh je priporočljiv pri pogostejši uporabi in večjih zahtevah po higieni in dezin-
fekciji rok in površin: 
⇘ Pri preprečevanju širjenja okužb. 
⇘ Pri pogostem stiku z denarjem (banke, blagajne, prodajalne …).
⇘ Iz zdravstvenih razlogov, ko je potrebna večja higiena rok (v zdravstvu, zobozdravstvu, 

kozmetiki, masaži, fitnesu, v vrtcih …).
⇘ Pri obvezni dezinfekciji rok (kontakt z živili v prehranski industriji, klavnicah, gastronomiji, 

v operacijskih prostorih ipd.).

Shranjevanje in skladiščenje   
Hraniti v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru. Skladišči se ločeno od izvorov 
vžiga. Hraniti zunaj dosega otrok, ločeno od pijače in hrane, ločeno od vročine, vročih 
površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ob uporabi in v skladišču je kajenje 
prepovedano. 

 Varnost in rokovanje   
Je lahko vnetljiva in hlapljiva tekočina, ki draži oči. Ne sme se je zaužiti. PRI ROKOVANJU je 
potrebno preprečiti stik z očmi in sluznico. 
⇘ OB ZAUŽITJU v primeru slabega počutja kontaktirajte CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
⇘ OB STIKU Z OČMI previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih 
imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če je potreben zdravniški 
nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Odstranitev embalaže mora biti v 
skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. 

Navodilo v primeru zastrupitve   
Po zaužitju takoj obvestite center za zastrupitve in poiščite zdravniško pomoč.  

Pakiranje   
500 ml/100 ml plastenke. 

Potrjeni evropski standardi   
⇘ Po standardu SIST EN 1275: 2006 je primeren za osnovno fungicidno razkuževanje, če se 
izvaja strokovno pravilno in v skladu z navodili proizvajalca. 

⇘ Po standardu SIST EN 1040 za baktericidno razkuževanje, če se izvaja strokovno pravilno 
in v skladu z navodili proizvajalca. 

Izdelal   
PROKEMING, d.o.o. , Svetovanje, projektiranje, inženiring 
Košenice 47, 8000 Novo mesto  •  Tel.: 040 617 511  •  Fax: 07 33 47 064

Za dodatne informacije o 
izdelku in uporabi, pokličite  

040 617 511 
ali nam pišite na  

prokeming@gmail.com.

Tehnični podatki
Izgled 
⇘ neprosojna tekočina

Barva
⇘ zelena

Vonj
⇘ značilen - prijeten

Gostota 
⇘ 0,7906 g/cm3 (pri 20 OC)

Tališče 
⇘ cca - 114 OC

Vrelišče 
⇘ 78 OC - 80 OC 

Topnost v vodi
⇘ popolna

Topnost v drugih topilih 
⇘ topen v polarnih topilih

Vnetišče
⇘ cca 425 OC 

Plamenišče
⇘ 12 – 226 vol. %

Biološka razgradljivost 
⇘ BPK je 94 % od teoretične 
potrebe po kisiku (20 dnevni 
test). Teoretična potreba po 
kisiku je 2,1 mg/mg 
⇘ KPK 1,99 mg/mg


