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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

NITROSEPT Clean 
  

1. ZASTOSOWANIE: 

NITROSEPT Clean jest płynem o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym, służący do higienicznej dezynfek-
cji rąk oraz dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli oraz  urządzeń niemających kontaktu z żywnością, a 
także  do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem pro-
dukcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz (włącznie z wodą pitną) przeznaczonych dla ludzi i zwierząt. 
Nie zaleca się stosowania roztworu w sposób inny, niż wymieniony.  

2.  PARAMETRY TECHNICZNE: 

PARAMETR JEDNOSTKA WARTOŚĆ  METODA 

WYGLĄD - Bezbarwna, klarowna ciecz Ocena wzrokowa 

GĘSTOŚĆ @20oC g/cm3 0,85 – 0,88 Metoda wewnętrzna 

TEMPERATURA ZAPŁONU °C 19.5 ÷ 21.0 PN EN-ISO 2719 

ZAWARTOŚĆ ETANOLU % m/m  65-75 Metoda wewnętrzna 

3. OKRES WAŻNOŚCI: 

OD DATY PRODUKCJI: 36 miesięcy 

4. PRZECHOWYWANIE: 

MAX. TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA +25°C 

UWAGI 

Wyrób magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach transportowych, zbiornikach magazynowych lub w dopuszczo-
nych do tego celu zbiornikach ze stali nierdzewnej, w zakresie temperatur 15°C ÷ 25°C (zgodnie z przepisami dotyczącymi 
magazynowania substancji chemicznych), z dala od źródeł ciepła i materiałów niezgodnych (silnych utleniaczy, reduktorów, 
kwasu azotowego). 

5. TRANSPORT I OPAKOWANIA: 

NAZWA PRZEWOZOWA ETANOL, ROZTWÓR 

KLASA/ KOD KLASYFIKACYJNY 3/ F1 

GRUPA PAKOWANIA II 

NUMER UN  1170 

POJEMNOŚĆ OPAKOWAŃ 5L, 20L, 1000 L 

6. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: 

Zużyte opakowanie należy umyć i można wykorzystać do innych celów.  W razie niemożności ponownego wykorzystania, należy po-
stępować jak z odpadem opakowaniowym stosownie do materiału z jakiego został wytworzony. 

7. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 

Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego, nieprzeznaczony do spożycia. Chronić oczy przed narażeniem. W przypadku kontak-
tu z oczami płukać co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu 
na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Jeśli to konieczne wezwać lekarza. 

W przypadku stosowania na powierzchnię mającą kontakt z żywnością, po odparowaniu produktu z powierzchni, należy ją spłukać 
wodą pitną. 
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