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IZOSEPT 
Alkoholowy preparat czyszczący przeznaczony do wszystkich powierzchni. 

Miejsce i wykonywana praca:  

ZAGROŻENIE DLA LUDZI I OTOCZENIA 

 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO! 

 

Charakterystyka chemiczna: roztwór alkoholu  

Zawiera: izopropanol 70% v/v 

ZAGROŻENIA:     

  Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:   

   H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

  Zagrożenia dla człowieka:  
   H319 – Działa drażniąco na oczy. 

   H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 

  Zagrożenia dla środowiska:  Nie jest klasyfikowany. 

DANE FIZYKO-CHEMICZNE: 

 Postać: bezbarwna ciecz  

 Wartość pH koncentratu:  6 
 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OCHRONA OSOBISTA 

 

 

OCHRONA OCZU I TWARZY: Okulary ochronne w szczelnej zabudowie (gogle) odporne na alkohole. 
 

OCHRONA RĄK:  Nosić rękawice ochronne. W przypadku pełnego kontaktu: rękawice z nitrylu, 

grubość 0,4 mm, czas przenikania > 480 minut (wg PN-EN 374-3:2005). W przypadku kontaktu przy 

rozprysku: rękawice z polichloroprenu, grubość 0,65 mm, czas przenikania > 120 minut. Zaleca się 

regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich 

zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, 

kształcie). 
 

OCHRONA SKÓRY: Ubrania ochronne składające się z bluzy zapiętej pod szyję i zapiętymi 

mankietami, spodni wyłożonych na buty. Obuwie ochronne olejoodporne, antypoślizgowe 
 

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:  W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie 

są wymagane. 
 

PIERWSZA POMOC 

 

 

KONTAKT Z SKÓRĄ:  Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę zmywać dużą ilością 

wody przez co najmniej 15 minut.  W przypadku utrzymujących się dolegliwości skonsultować 

się z lekarzem.  

KONTAKT Z OCZAMI:  Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać ciągłym strumieniem wody, usunąć 

szkła kontaktowe (jeśli są) i kontynuować płukanie przez ok. 15 minut. Podczas płukania trzymać powieki 

szeroko rozwarte i poruszać gałką oczną. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się objawów 

podrażnienia skonsultować się z lekarzem. UWAGA: Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie 

uszkodzić rogówki. 
 

POŁKNIĘCIE: Natychmiast zapewnić pomoc medyczną. NIE prowokować wymiotów – 

niebezpieczeństwo aspiracji do płuc. Podać do picia wodę, zapobiec utracie przytomności u 

poszkodowanego. W przypadku wystąpienia naturalnych odruchowych wymiotów trzymać 

poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do 

oddychania 
 

WSKAZÓWKI DLA LEKARZA: Leczenie właściwe dla zatruć alkoholem izopropylowym. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA 
 

Ochrona środowiska:  Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych, wód lub gleby.  

W przypadku uwolnienia dużych ilości produktu powiadomić odpowiednie władze. 

TELEFONY ALARMOWE 
 

     UNIWERSALNY:  112                     POGOTOWIE RATUNKOWE:  999                 STRAŻ POŻARNA:  998 
 

Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ, tel. 12 411 99 99, 12 424 89 22 Telefon czynny codziennie przez całą dobę. 
 

DANE PRODUCENTA 

 ECO SHINE 

tel. +48 535-980-002 

e-mail: office@ecoshine.com.pl 

www.ecoshine.com.pl 


