
Treść oznakowania opakowania 

 

Aerobac RTU 
Nr Pozwolenia URPB.: 2297/TP/2020 

 
Preparat na bazie alkoholu w formie płynu  gotowego do użycia.  

Składnik czynny: propan-2-ol 

 Zawartość 760 g/kg (76 % wag.) propan-2-olu 

 

PRZEZNACZENIE: 
Aerobac RTU to preparat przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni niemających kontaktu z żywnością 

w higienie sanitarnej. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej, 

biurowych, fabrycznych, magazynowych, inwentarskich a także w szpitalach, przedszkolach i innych, przy 

ścisłym przestrzeganiu zalecanych środków ostrożności. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz 

wirusobójcze. 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem z preparatem. Dyszę opryskiwacza ustawić w odpowiedniej pozycji. 

Oprysk wykonać z odległości 20 – 30 cm tak, aby dokładnie pokryć preparatem powierzchnie, przeznaczoną do 

dezynfekcji. W razie przypadkowego opryskania powierzchni mających kontakt z żywnością po 30 sekundach 

preparat należy spłukać wodą. W innych przypadkach nie jest to konieczne. 

Używać 50 ml preparatu na 1 m2. Opryskiwać miejsca najbardziej narażone na siedliska mikroorganizmów, np. 

klamki, poręcze, uchwyty, stoły i inne.  

 

DAWKOWANIE: 
 

 Jedno opakowanie (550 ml preparatu) wystarcza na opryskanie 11 m2 powierzchni. 

 

PRZECHOWYWANIE: 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 

zapłonu. Palenie wzbronione  

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty 

 
 

ZAGROŻENIA: 

GHS 02  GHS 07  

 
 Niebezpieczeńtwo                                                                         

 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia 

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary 

H319 Działa drażniąco na oczy 

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy 

 

Zwroty określające środki ostrożności 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł 

zapłonu. Palenie wzbronione  

P261 Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy 

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść 

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 



P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 

 

 

Składniki czynne/stwarzające zagrożenie: 

Propan-2-ol 760 g/kg (76% wag.) 

 
 

PIERWSZA POMOC: 
W przypadku kontaktu z produktem wywołującym niedyspozycję natychmiast wezwać zawodową służbę zdrowia. 

Pokazać lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformować lekarza o udzielonej pierwszej 

pomocy poszkodowanemu. 

W pierwszej kolejności należy wyprowadzić poszkodowaną osobę z zanieczyszczonego środowiska. Ułożyć w 

pozycji bocznej. Zapewnić świeże powietrze i ciepło. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.  

Skażenie skóry: zdjąć skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą z mydłem. Skażoną odzież należy 

uprać przed ponownym założeniem. Jeżeli wystąpią utrzymujące się objawy podrażnienia, skontaktować się  

z lekarzem 

Skażenie oczu: usunąć soczewki kontaktowe jeżeli poszkodowany je nosi, przemywać oczy bieżącą wodą przez 

min. 15 minut utrzymując powieki otwarte, natychmiast zasięgnąć porady okulisty 

Narażenie inhalacyjne: wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego 

powietrza, przy trudnościach z oddychaniem podawać tlen, w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem 

Spożycie: w przypadku połknięcia dokładnie wypłukać usta wodą, skontaktować się z lekarzem, pokazać etykietę 

produktu 

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Ostre objawy – produkt ma miejscowe działanie drażniące, wywołuje podrażnienie spojówek i ich 

zaczerwienienie, łzawienie, przedłużony kontakt może spowodować trwałe uszkodzenie oczu. Przedłużony lub 

długotrwały kontakt ze skórą może wywołać podrażnienia, stany zapalne, pękanie skóry 

Opóźnione objawy – bóle i zawroty głowy, uczucie senności 

Skutki narażenia – nie dotyczy 

 
112 – telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego 

+48 58 682 04 04 – Pomorskie Centrum Toksykologii Gdańsk 

+48 22 619 66 54 – Biuro Informacji Toksykologicznej Warszawa 

+48 61 847 69 46 – Ośrodek Informacji Toksykologicznej Poznań 

 

Podmiot odpowiedzialny i Producent: ASPLANT-SKOTNICCY Sp. J. 43-600 Jaworzno, Chopina 78 A,  
tel/fax (032) 753-09-17, 753-09-33, 753-09-87, www.asplant.com.pl 

 

Data produkcji:                                                                                Nr partii produkcyjnej: 

Termin ważności preparatu: 3 lata od daty produkcji                      Zawartość opakowania: 

https://www.asplant.com.pl/

