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DALCO SEPT 
Απολυμαντικό χεριών και υγιούς δέρματος 
ΙΟΚΤΟΝΟ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 
 
Περιγραφή 
 
Το DALCO SEPT είναι απολυμαντικό χεριών και υγιούς δέρματος για την καταπολέμηση των μικροβίων, με 
βάση την αιθυλική αλκοόλη. Επιπλέον δεν απαιτείται ξέπλυμα των χεριών. Η σύνθεση του DALCO SEPT 
είναι σύμφωνη με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 
 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΑΜΕΣΑ: 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

     
     ΕΝ 1276 

 

 
Βακτηριοκτόνος δράση  

 

Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, 
Enterococcus hirae κ.α. 

 
60 sec στους 20°C υπό 
καθαρές συνθήκες 

 
     ΕΝ 1650 

 

 
Μυκητοκτόνος δράση  

 
Candida Albicans κ.α. 

 
60 sec στους 20°C υπό 
καθαρές συνθήκες 

 
ΕΝ 14476 

 
Ιοκτόνος δράση  

Πλήρης ιοκτόνος δράση και έναντι όλων των 
εγκαψιδιωμένων ιών, όπως HBV, HIV, Influenza H1N1, 
Coronavirus, Modified Vaccinia Ankara Virus κ.α.. 

 
EN 1500 

 
Απολυμαντική δράση 

1,5 ml και χρόνο τριψίματος 30 sec και ένα κύκλο 
επανάληψης, χωρίς προσθήκη νερού. 

 

Βασικές ιδιότητες/χαρακτηριστικά 
 
► Περιέχει αιθυλική αλκοόλη 
► Γρήγορη δράση 
► Δεν απαιτείται νερό για το ξέβγαλμα των χεριών 
► Περιέχει γλυκερίνη, αποτρέποντας τον ερεθισμό του δέρματος 
 
Πεδίο εφαρμογής 

 
Απολυμαντικό χεριών και υγιούς δέρματος για την καταπολέμηση μικροβίων (EN 1500). 
 

Χρήστες  
 
Επαγγελματίες και ευρύ κοινό 

 
Οδηγίες χρήσης  
 
Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα στα χέρια σας και καλύψτε όλες τις επιφάνειες των χεριών. Τρίψτε 
σχολαστικά έως ότου στεγνώσει. Δεν απαιτείται ξέβγαλμα με νερό ή σαπούνι. Το προϊόν προορίζεται για 
εξωτερική χρήση μόνο. Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το στόμα.  
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Σύνθεση 
 
Το προϊόν περιέχει Αιθυλική Αλκοόλη 80% (v/v) και Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 0,125% (v/v). 
 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

Εμφάνιση:                                        Διαυγές υγρό με χαρακτηριστική οσμή οινοπνεύματος 
  
Τιμή pH προϊόντος                           Μη καθορισμένο             
 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 

 
Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης  
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
Γενικές οδηγίες: Να απομακρύνετε αμέσως όλα τα ενδύματα που λερώθηκαν με το προϊόν. Να 

μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Αφαιρέστε 
την μολυσμένη ενδυμασία. Σε περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα με 

ανοιχτά τα βλέφαρα. Προσοχή κατά την πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση, ενέχει 
κίνδυνο καταστροφής του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευθείτε 

αμέσως το γιατρό και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία. Ποτέ μην χορηγείτε κάτι από το στόμα σε 
αναίσθητο άνθρωπο. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε 
σταθερή πλάγια θέση. Στην περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 
Χειρισμός: Προσοχή στο χειρισμό και στο άνοιγμα των δοχείων. Προσοχή στο χειρισμό-κρούση, τριβή και 
χτύπημα πρέπει να αποφεύγονται. 
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης: Μακριά από πηγές αναφλέξεως-

Απαγορεύεται το κάπνισμα. Να λαμβάνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτρoστατικών εκκενώσεων. Μην 
ψεκάζετε το προϊόν πάνω από φωτιά ή πυρωμένα αντικείμενα. Στους άδειους περιέκτες μπορούν να 
σχηματιστούν αναφλέξιμα μείγματα. Διατηρείτε το προϊόν σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, 
μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης, φλόγες και ηλιακή ακτινοβολία. 
Αποθήκευση:  
Τεχνικά μέτρα και συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε 

δροσερό και ξηρό μέρος. 
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης: Αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος. Εξαερισμός των 
δοχείων. 
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, 

σε δροσερό και ξηρό μέρος.  
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP). 

 
Εικονογράμματα κινδύνου 
 

 
     GHS02        GHS07 
 
Προειδοποιητική λέξη 

 
Κίνδυνος 

 
Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. 
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης 

 
Ρ102: Μακριά από παιδιά. 
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. 

Μην καπνίζετε. 
Ρ235: Να διατηρείτε δροσερό. 
Ρ305+Ρ351+Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.  Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς /περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς 

κανονισμούς. 
 
* Να μην εφαρμόζεται σε ανοιχτές πληγές. 
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