
Etatatanols 

Visa veida virsmu ātrai dezinfekcijai! 

Saskaņā ar ķīmisko vielu likumu,  Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem  

Nr.628 “Prasības attiecība uz darbībām ar biocīdiem”  un Regulu (ES) Nr.528/2012. 

 

Alkoholisks dezinficējošs līdzeklis ātrai nelielu virsmu un priekšmetu dezinfekcijai.  

Ieteicams vietu, kur grūti piekļūt un dezinficēt, apstrādei, pirms injekcijām, priekšmetu, medicīnas 

iekārtu un palīgierīču apstrādei. Līdzeklis paredzēts medicīnas iestāžu, laboratoriju, stomatoloģisko 

un kosmētisko kabinetu, frizētavu, solāriju, NMP mašīnu aprīkojuma, galdu, krēslu, kušetu un cita  

operāciju un diagnostikas laikā izmantojama inventāra,  bērnu rotaļlietu ātrai dezinfekcijai. 

Līdzeklis lietojams slimnieku mājas aprūpē, ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu palīgdienestu 

ikdienas darbā.  

Biocīdu paredzēts lietot, kā tādu virsmu, materiālu, iekārtu un mēbeļu dezinficēšanai, ko neizmanto 

tiešā saskarē ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību (PT2) un iekārtu, konteineru, trauku  un 

galda piederumu, virsmu un cauruļvadu dezinfekcijai, ko izmanto pārtikas produktu un dzīvnieku 

barības (tostarp dzeramā ūdens) ražošanas, pārvadāšanas, glabāšanas un lietošanas vietās (PT4). 

Alerģizācijas pakāpe samazināta  līdz minimumam.  

 

Aktīvās vielas: Etanols 66,1%, citas vielas. 

Iedarbības spektrs: plašas baktercīdas (darbojas uz  Gram+, Gram-floru) Fungicīdas īpašības. 

Virusicīds un tuberkolocīds līdzeklis (pēc literatūras datiem). 

 

Etatatanols. Lietošanas instrukcija! Visa veida virsmas, kuras paredzēts dezinficēt nepieciešams 

mehāniski  notīrīt, lai nebūtu redzamas kādas organiskas vielas un  tikai tad var pielietot līdzekli 

vai ar dozatoru, vai uzsmidzināt līdz pilnībā ir noklāta apstrādājamā vieta līdz pilnībā samitrināta, 

līdzeklis iedarbojas 30 sekunžu laikā. Līdzekli nav nepieciešams noslaucīt, jānogaida līdz pilnībā 

nožūst. Var izsmidzināt uz apģērba. Neatstāj traipus. 

Uzmanību!  H225: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.  P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams 

karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas — Nesmēķēt. P220 Nepieļaut  saskari ar 

apģērbu un citiem uzliesmojošiem materiāliem. P233 Tvertni stingri noslēgt. P241: Izmantot 

sprādziendrošas (elektriskās/ventilācijas/apgaismošanas/…) iekārtas. P280 – Izmantot 

aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P403 + P235 – Glabāt labi vēdināmās 

telpās. Turēt vēsumā. 

Pirmā palīdzība. Ieelpojot preparātu cietušo novietot svaigā gaisā, izvēdināt telpas. Nokļūstot uz 

ādas vai acīs nomazgāt ar tīru ūdeni, norijot preparātu iedot izdzert 500ml siltu ūdeni. 

Taras likvidācija. Tukšo taru pēc izmazgāšanas nodot utilizācijai. 

Derīguma termiņš. 36 mēneši no izgatavošanas datuma oriģinālā noslēgtā tara. 

Iepakojums. 500 ml, ar dozatoru, 1000 ml, 5l kanna, 10 l kanna. 

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas  Aģentūra: 

Biocīdu inventarizācijas Nr.: LV08042020/2977 

aktīvā viela etanols (CAS Nr.: 64-17-5, EK Nr: 200-578-6). 

Ražotājs SIA "Bogmarks" reģ.Nr. 40003895848"  Vidzemes ielā 3, Ogre, Latvija, LV-5001, tel 

+371 26405033 

Turēt vertikāli!! Sargāt no bērniem! 

 


