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Allmän information 
 Clean Touch Disinfectant Concentrated 

är en biocidprodukt* avsedd för yrkesbruk. 
 Produkten är avsedd att användas i hinktvättmaskiner 

eller rengöringsinstallationer. 
 Finns i dunkar om 25 liter. 
* Fråga din lokala kontakt om registrering krävs. 
 
Effekter 
 Dödar effektivt bakterier, svamp och alger. 
 Långtidseffekt (upp till 4 veckor). 
 
Fördelar 
 Rester av den utspädda produkten är inte skadlig för blommor. 
 Luktfri produkt, fri från irriterande ångor. 
 Inget behov av sköljning efter användning av den utspädda produkten. 
 Helt biologiskt nedbrytbar produkt (bryts ner till H2O och CO2). 
 
Användningsområden 
 Avsedd för desinficering av hinkar (procona), backar, auktionsbehållare, etc. 
 Använd en applikator med lågt tryck eller annan lämplig besprutningsapparat. 
 
Användning 
 Läs bruksanvisningen (se dunkens etikett) och kortet med säkerhetsanvisningar innan 

produkten används. 
 Rekommenderad dosering är 7,5 % (750 ml av produkten per 10 liter vatten). 
 Applicera en tillräcklig mängd så att hinkarna förblir fuktiga i minst 30 minuter. 
 Låt produkten lufttorka, utan att skölja eller torka bort den. 
 Pumpa inte tillbaka koncentratet till den ursprungliga förpackningen. 
 
Rekommendationer 
 Förvaras svalt, vid en temperatur mellan 5˚ C och 25 ˚C. 
 Hållbarhet: 12 månader i sluten förpackning som förvaras under rätt förhållanden. 
 Rester av lösningen kan tömmas ut i avloppssystemet. 
 Kan orsaka korrosion vid långvarig kontakt med metall, med undantag för rostfritt stål. 
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Testresultat 
Följande diagram visar vilken desinficerande effekt desinficeringsmedlet Chrysal Clean Touch 
Disinfectant Concentrated har på smutsiga blomsterhinkar. Hinkarna tvättades och därefter 
besprutades hälften av hinkarna med Clean Touch. Hinkarna förvarades i staplar och testades 
efter 2 och 4 veckor. 
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Behandling: Desinficeringsmedlet Chrysal Clean 
Touch Disinfectant Concentrated efter tvättning 
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KORT MED SÄKERHETSANVISNINGAR  

Clean Touch Disinfectant Concentrated  

 
 
 

FARA 

Risk för 
svåra 
ögonskador  

Skadligt vid förtäring 
eller inandning 

Irriterande för luftvägar 
och hud.  

Risk för användaren: Risken för exponering genom inandning bedöms 
vara försumbar på grund av det låga ångtrycket. Risk för förtäring av 
produkten kan uteslutas om den används enligt anvisningarna på 
etiketten. 
Exponering vid yrkesanvändning kan förekomma när den 
användningsfärdiga lösningen förbereds. Hudexponering för utspädd 
lösning (> 5 % H2O2) eller upprepad exponering för mer utspädd lösning 
kan orsaka blekning av huden. Lösning innehållande 35 % väteperoxid 
kan orsaka lindrig hudirritation. Ögonexponering för väteperoxid kan 
orsaka svåra ögonskador. 

 
 

 
 

FÖRE-
BYGGANDE 
ÅTGÄRDER  

 
Använd lämpliga skyddshandskar 
  
 

Använd ögon- eller ansiktsskydd 
 
 

Använd lämpliga skyddskläder 

 
Undvik stänk och aerosolbildning! 
Ät, drick eller rök aldrig under arbetet.  
Tvätta händerna efter användningen.  

 

  

  

 

FÖRSTA 
HJÄLPEN   

Efter (långvarig) hudkontakt: 
Möjliga symptom: vita hudutslag / hudrodnad / irritation => skölj med 
rikliga mängder rent vatten, kontakta läkare om irritationen inte 
försvinner (de vita hudutslagen försvinner vanligen efter en kort tid). 
Efter (långvarig) ögonkontakt: 
Möjliga symptom: röda ögon / sveda / synstörningar => skölj 
omedelbart med rikliga mängder vatten under några minuter, kontakta 
läkare om irritationen inte försvinner. 
Efter förtäring: 
Möjliga symptom:  halsont / hosta / illamående / buksmärtor => Skölj 
munnen med vatten, utan att svälja. Vid förtäring, drick två glas med 
vatten eller mjölk.  Kontakta alltid läkare!  

SIC CTD-C          October 2015 

T772 / SE / v1701 



 
Chrysal Nordic AB, Bantorget 11, , 222 29 Lund, Sweden. T: +46 (0) 46 19 05 40, E: info@chrysal.se, www.chrysal.se 

 

KORT MED SÄKERHETSANVISNINGAR  Clean Touch Disinfectant Concentrated  

 

 
 
 

FARA  

UN 2014 
Klass 5.1 + 8 
Oxiderande och  
frätande ämne  

 

 

Risker vid transport / förvaring och felaktig användning: 
Väteperoxid är ett starkt oxidationsmedel som reagerar kraftigt med 
brännbara och reducerande ämnen och kan orsaka brand och explosion. 
Desinficeringsmedlet Clean Touch Disinfectant Concentrated innehåller 
väteperoxid som är stabiliserad och inte med lätthet sönderdelas. Höga 
temperaturer och föroreningar tenderar dock att öka nedbrytningen. 
Syre och värme frigörs. I utspädd lösning absorberas värmen av vattnet.  
I mer koncentrerad lösning ökar lösningens temperatur och väteperoxiden 
bryts ner snabbare. Väteperoxid är inte brandfarligt men frigöringen av syre 
kan ge upphov till förbränning av andra ämnen. 
Den användningsfärdiga lösningen är inte frätande för metaller men den 
koncentrerade produkten kan vara frätande för ferrometaller (med undantag 
för rostfritt stål).  

 
 
 
 

FÖRE- 
BYGGANDE 
ÅTGÄRDER  

Förvaring i lagerbyggnad: 
Måste förvaras i den ursprungliga UN-förpackningen (HDPE-plast med 
ventilerat lock). 
Förvara inte produkten i utrymmen där den genomsnittliga 
dygnstemperaturen överstiger  35˚ C / 95 ˚F och inte nära en 
värmekälla eller i direkt solljus. 
Hur stor produktmängd som får förvaras beror på lagstiftningen i det aktuella 
landet och företagets licens. 
Klass 5.1-produkter ska alltid förvaras separat från antändbara, starkt 
reducerande och alkaliska ämnen. 
Förvaring i processområden och arbetslokaler: 
Mängden för ett farligt ämne ska vara så liten som möjligt. Material 
som inte används ska återföras till det angivna förvaringsutrymmet. 
Oanvända kemikalier får aldrig återföras till sina ursprungliga behållare! 
Undvik alltid kontaminering av produkten! Små katalysatormängder (t.ex. bly, 
koppar, krom, rost) kan få väteperoxiden att snabbt sönderfalla och skapa 
farligt höga tryck.  

 
 

Bästa praxis för att förhindra kontaminering är genom lämplig 
hantering. Läs bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet innan den 
här produkten används. 
Använd säkrast möjliga doseringsmetod. Om möjligt bör automatiska 
doseringssystem användas. Doseringssystemet ska ha en konstruktion som 
förhindrar häverteffekter eller återflöde av processvätska till den 
ursprungliga produktbehållaren. 
Använd endast material som är beständigt mot H2O2, t.ex. HDPE-plast, PTFE, 
aluminium eller rostfritt stål 304/316. Lämpliga handskmaterial: Neopren, 
Nitril, Viton, Latex.  
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