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„RaLex”  дезинфектант за повърхности без отмиване
Съдържа: активни вещества :  етанол 70%, дидецилдиметиламониев хлорид 0.5гр. 
на 100мл.
Име, адрес и телефонен номер на лицето, което пуска на пазара биоцида. 
Престиж 2007 ЕООД, 
Пловдив, 
ул. Иван Вазов 48, 
ТЕЛЕФОН: 0878526146
032/620585
Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: 2697-1/06.04.2020г.
Област на приложение: Почистване и дезинфекция на водоустойчиви, непорьозни 
повърхности (неръждаема стомана, мед, хромиран месинг, алуминий, 
латекс.поливинилхлорид, полипропилен, полиетилен, латекс). 
Биоцид с бактерицидно и фунгицидно (Candida albicans действие за: почистване и 
дезинфекция на повърхности в бита, здравни и лечебни заведения, обекти с обществено 
предназначение, фармацевтична и козметична промишленост; обекти за производство и 
търговия с храни, включително  кухнененски съдове; тренспортни средства, 
включително за превоз на животни и храни. 
ГЛАВНА ГРУПА 1: Дезинфектанти Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алгициди, 
които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни, и Продуктов 
тип 4: Област на употреба, свързана с храни и фуражи.
Категория на потребителите : масова и професионална  
Пиктограми:

Запалим
Съдържа: етанол, дидецилдиметиламониев хлорид, изопропанол, метилетилкетон. 

Предупреждения за опасност:
H225 Силно запалими течности и пари.

Препоръки за безопасност :
P102 Да се съхранява извън обсега на деца 
Р 210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други 
източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. 
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.
Р234  Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
P241 Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/.../оборудване, обезопасено 
срещу експлозия.
P242  Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.
P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество. 
Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.
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Р501 Съдържанието/съдът да се изхвърля в съотведствие с нормативната уредба.
Парите на продукта могат да образуват експлозинти смеси с въздуха.
Начин на употреба:
Биоцидът се прилага готов за употреба (без разреждане) чрез напръскване при 
аерозлоната опаковка с механична помпа или чрез забърсване до пълно омокряне на 
желаната повърхност  без разреждане с време на въздействие 2 минути. След изтичане 
на времето на въздействие, третираните повърхности не се изплакват. 
Да не се използва за дезинфекция на големи повърхности  (не по – големи от  2м2 
)поради запалимостта на биоцида.
Мерки за първа помощ:
Общ съвет: Да се покаже етикетът и /или информационния лист за безопасност на 
лекаря при приемане.
При вдишване:
Пострадалият веднага да се изнесе на чист въздух. Ако симптомите продължават, да се 
потърси квалифицирана лекарска помощ. 
При контакт с кожата:
Не са необходими мерки при нормална употреба на биоцида  В случай на симптоми на 
дразнене  на кожата (например зачервяване, сърбеж) и те персистират,  да се потърси 
лекарска помощ. 
При контакт с очите:  незабавно внимателно да се изплакнат обилно с течаща питейна 
вода при отворени клепачи в продължение най-малко на 15 минути, да се свалят 
контактните лещи, ако има такива и да продължи промиването. Ако симптомите 
продължат да  се потърси лекарска помощ. 
При поглъщане:Устата да се изплакне с питейна вода, като водата да се изплюе. 
Незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът 
ако пострадалият не се чувства добре.
Да не се предизвиква повръщане. Да не се дава нищо през устата на лице в безсъзнание.
Лечение: Специфичен антидот няма. Лечението есимптоматично.
Защита на оказващите първа  помощ:
Да използват лични предпазни средства.
Специални средства за оказване на специфична и незабавна първа помощ на 
работното място: няма
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.
Предпазните мерки при употреба, съхранение и транспорт– на работното място да 
Да се избягва контакт с очите, вдишване на пари/аерозоли. Замърсеното облекло да се 
съблече незабавно. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Използва се при 
осигурена адакватна вентилация/проветряне. Да се съхранява в плътно затворена 
оригинална опаковка. 
Да се спазват инструкциите за безопасна работа.
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Да не се смесва с други продукти.
Да се държи далеч от пламъци и горещи повърхности. Да се пази от топлина и пряка 
слънчева светлина. 
Защита на дихателните пътища: Няма специални изисквания при нормални условия 
на употреба.
Защита на ръцете: Няма специални изисквания при нормални условия на употреба.
Защита на очите: Няма специални изисквания при нормални условия на употреба.
Защита на кожата: Няма специални изисквания при нормални условия на употреба
Защита на тялото: Няма специални изисквания при нормални  условия на употреба
Съхранение: Да се съхранява в оригиналната опаковка.  Опаковката да се съхранява 
плътно затворена. При правилно съхранение биоцидът има 3 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); 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.
Сухопътен транспорт, Морски транспорт (IMDG), Въздушен транспорт (ICAO-TI / 
IATA-DGR
Номер по ООН: 1170
Точното на наименование на пратката: разтвор на етанол (разтвор на етилов алкохол)
Клас (ове) на опасност:
Клас: 3
Етикет (и): 3
Опаковъчна група: II
Опасности за околната среда:
Опасно за околната среда: Не
Морски замърсител: Не
Специални предпазни мерки за потребителите: Не са известни.
Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и 
Кодекса IBC: Продуктът не се транспортира в насипно състояние танкери.
Друга важна информация:
ADR
Класификация код: F1
Тунел ограничение код: D / E
Идентификационен номер за опасност: 33
IMO / IMDG
EmS: F-E, S-D
Продуктът е класифициран, етикетирани и опаковани в съответствие с изискванията на 
ADR и на разпоредбите на Кодекса IMDG
Транспортирането  включва специални разпоредби за някои класове опасни вещества 
опаковани в ограничени количества
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Дата на производство и датата, на която изтича срокът на годност: 2 години.
Материал: HDPE 
Вместимост: бутилки от 750 мл с пулверизатор (механична помпа), бутилки от 1литър 
и туби от 5 литра.


