
„RaLex”  дезинфектант концентрат

Съдържа алкил-диметил бензиламониев хлорид 20.0g/100g и додецил-диметил 
амониев хлорид 20.0g/100g
Име, адрес и телефонен номер на лицето, което пуска на пазара биоцида. 
Престиж 2007 ЕООД, 
Пловдив, 
ул. Иван Вазов 48, 
Тел.: 032/620585
www.r  alex.  bg 
Prestige07bg@gmail.com

Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 2224-2/17.07.2020 г.

Почистване  и  дезинфекция  на  водоустойчиви,  непорьозни  повърхности
(неръждаема  стомана,  мед,  хромиран  месинг,  алуминий,  латекс,  поливинилхлорид,
полипропилен, полиетилен, латекс) в производствени и търговски обекти, в обекти с
обществено предназначение и в бита:

- здравни и лечебни заведения;
-  обекти  с  обществено  предназначение  (училища,  детски  градини,  социални

домове, хотели, козметични обекти,  спортни обекти),
- фармацевтична промишленост;
- козметична промишленост;
- обекти за производство и търговия с храни, вкл. кухненски съдове, 
-  ветеринарни  обекти,  вкл.  ферми  /дезинфекция  на  доилни  инсталации  и

тръбопроводи/;
-транспортни средства, включително за превоз на животни, храни.

Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди.
Подгрупа 2 Дезинфектанти и други биоциди, използвани за масова и професионална
употреба с цел опазване здравето на населението. 
Продуктов тип 3: Ветеринарна хигиена
Подгрупа  4 Дезинфектанти  за  повърхности,  които  са  в  контакт  с  храни  за  хора  и
животни.

Категория на потребителите : масова и професионална
                     

Опасно     Внимание     Опасно за околната среда 

Съдържа:  изопропилов  алкохол,  Алкил  (C12-16)  диметилбензалкониев  хлорид,
додецилдиметил амониев хлорид,Алкохоли C12-14 етоксилирани.

Предупреждения за опасност:
H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Н302 Вреден при поглъщане.
H336 Може да причини сънливост или световъртеж.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект“.

Препоръки за безопасност :

http://www.ralex.bg/
mailto:Prestige07bg@gmail.com


P102 - Да се съхранява извън обсега на деца 
Р234  Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Р260 Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да

свалите дрехите
Р264 Да се измие с вода старателно след употреба.
Р280 Използвайте  предпазни  ръкавици/предпазно  облекло/предпазни  очила/

предпазна маска за лице.
Р301+330+331 ПРИ  ПОГЛЪЩАНЕ:  Изплакнете  устата.  НЕ  предизвиквайте

повръщане.
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
P303  +  P361  +  P353 ПРИ  КОНТАКТ  С  КОЖАТА  (или  косата):  незабавно

свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/ вземете душ.
P304  +  P340+  310 ПРИ  ВДИШВАНЕ:  изведете  лицето  на  чист  въздух  и  го

поставете  в  позиция,  улесняваща  дишането   Незабавно  се  обадете  в  ЦЕНТЪР  ПО
ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

P305+P351+P338 - При КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в
продължение  на  няколко  минути.  Свалете  контактните  лещи,  ако  има  такива.
Продължавайте да промивате.

Р321 Специализирано лечение (вж.... на този етикет).
Р405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

Начин на употреба:
Биоцидът се прилага под формата на водни работни разтвори.
Работните разтвори могат да се приготвят ръчно или с помощта на дозиращо

устройство
Прилага  се  ръчно  чрез  забърсване,  опръскване,  омокряне  или  потапяне  или

машинно / затворени CIP системи, подопочистващи машини/

Концентрация на
работния разтвор в

%

Време на
въздействие

Спектър на действие

0.5% 30 минути Бактерицидна, дрождецидна и
вирусоцидна активност

(БДС EN 13697:2015)  
0.75% 20 минути Бактерицидна, дрождецидна и

вирусоцидна активност
(БДС EN 13697:2015)  

След  изтичане  на  времето  на  въздействие,  третираните  повърхности  се
изплакват с питейна вода. 

Мерки за първа помощ:
Общ съвет:  Да  се  покаже  етикетът  и  /или информационния  лист  за  безопасност  на
лекаря при приемане.
Мерки за първа помощ:
Общ съвет: Да се покаже етикетът и /или информационния лист за безопасност на
лекаря при приемане.
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При вдишване:
Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Ако симптомите продължават, да се
потърси квалифицирана лекарска помощ. 
При контакт с кожата:
Незабавно измийте с питейна вода . Незабавно свалете замърсеното работно облекло. В
случай  на  поява  на  симптоми на  дразнене   на  кожата  (например  зачервяване)  и  те
продължават, да се потърси лекарска помощ. 
При контакт с очите:   незабавно да се изплакнат обилно с течаща питейна вода при
отворени клепачи в продължение най-малко на 15 минути и да се потърси лекарска
помощ. 
При поглъщане: незабавно  да  се  потърси  медицинска  помощ и  да  се  покаже  тази
опаковка или етикетът. Устата да се изплакне с питейна вода, като водата да се изплюе.
Да не се предизвиква повръщане. Да не се дава нищо през устата на лице в безсъзнание.
Лечение: Лечението еспециализирано.
Специални  средства  за  оказване  на  специфична  и  незабавна  първа  помощ  на
работното място: Промиващи устройства за очите.
Защита на оказващите първа  помощ:
Да използват лични предпазни средства.
Да не се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат от
хора без подходящо обучение. Дишането уста в уста  може да бъде опасно за оказващия
първа помощ. Измийте замърсеното облекло обилно с вода преди да го свалите, или
носете ръкавици преди свалянето на облеклото.
Внимание  - да не се оказва първа долекарска помощ от необучени лица, съществува
риск за лицата, оказващи първа помощ (обдишване  уста в уста).
Предпазните мерки припожар: 
Подходящи средства за гасене на пожар
В зависимост от горящата среда.
Въглероден диоксид. Сух прах. Струя воден аерозол. Гасене на по-големи пожари с
водна струя или устойчива на алкохол пяна.
Средства, неподходящи за гасене на пожар от съображения за сигурност –  не са
известни
Специфични  опасности,  свързани  с  експозицията  на  веществото/продукта,
продукти на изгарянето, отделящи се газове:Няма специфични известни опасности.
Специални предпазни средства за пожарникарите:  да се носи дихателен апарат и
подходящо защитно облекло, вкл. ръкавици и предпазни средства за лицето/очите.

Предпазнитемеркиприупотреба, съхранение и транспорт– на работното място да се
държат само количества,  необходими за нормалното протичане на работния процес;
съдове/опаковки/контейнери  да  не  се  оставят  отворени; да  се  използва  в  добре
проветриви/вентилирани помещения. Да се избягва контакт с очите и кожата, вдишване
на пари/аерозоли.  Замърсеното облекло да се съблече незабавно.  Да не се яде, пие и
пуши по време на работа. Преди почивките и след приключване на работа да се измият
ръцете.  След  работа  да  се  свалят  незабавно  работните  дрехи.Да  се използват
предпазнихимически  устойчиви  ръкавици(EN
374)/предпазнооблекло/предпазниочиласъсстраничназащита(EN 166);/
предпазнамасказалице.

Използва се само при осигурена адакватна вентилация/проветряне. Да се съхранява в
плътно затворена оригинална опаковка. 
Да се спазват инструкциите за безопасна работа.
Да се работи   в   съответствие   с   правилата   за промишлена хигиена и техника за
безопасност. Да не се смесва с други продукти.
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Да се държи далеч от плъмици и горещи повърхности. Да се пази от топлина. 
Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка.   Опаковката да се съхранява
плътно затворена. Да се съхранява под ключ.
При правилно съхранение биоцидът има 2 години срок на годност. 
Материали, които трябва да се избягват – не са известни при нормално съхранение и
употреба.
Да се спазват изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни
химични вещества и смеси.
Да се спазват изискванията за транспорт на опасни товари.
Да не се допуска замърсяване на  околната среда. В случай на инцидент и/или разливане на
продукта, да се предприемат мерки за неговото локализиране и ограничаване. Да се ограничи
разлива  при използване  на  инертни  абсорбиращи материали(например пясък, пръст,
кизелгур, дървени стърготини); да се събере и постави разлятото количество в контейнер
за временно съхранение, след което да се предаде на лица, притежаващи разрешение по
реда на чл. 67 от ЗУО. В случай на изпускане в повърхностните и подземните води,  почвата,
отпадни води , дренажни системи да се уведоми компетептният орган – РИОСВ.
Биоцид с изтекъл срок за годност и остатъци от него, както и опаковките от него се 
третират при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Утрърдил:
Наско Чехларски
/Управител/
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