
 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  

 

BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS 

      LIUDIJIMAS Nr. BSV.10-7123(16.5.7.10.14)-(A-0204PNO601958-17-175)          
 

Išduotas 2017 m. birželio 26 d., galioja iki 2022 m. birželio 25 d. 

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas  

Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija). 

Biocidinio produkto tipas  

2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities 

dezinfekantas. 
 

Biocidinio produkto pavadinimas  

Bacforce EL 900. 
 

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas  

Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija). 
 

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai  

Natrio hipochloritas, CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3. 

 

Specialiosios autorizacijos sąlygos  

Tik profesionaliems vartotojams. Paviršių, įrangos, išskyrus medicinos prietaisus, plovimui ir 

dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės įmonėse. 

Negali tiesiogiai liestis su maistu. 

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodytas šio liudijimo 1 priede. 

 

Biocidinio produkto ženklinimas 

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede; 

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede. 

 

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda 

A0204PNO601958. 

 

 

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, 

nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo 

rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai. 

 

Vilniaus departamento direktorė      Rolanda Lingienė 

                                                           A.V. 

Liudijimą gavau 
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     2 priedas 

 

ETIKETĖ 

 

Bacforce EL 900 

Skystis 

 

Veiklioji medžiaga natrio hipochloritas, CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3, aktyviojo chloro 

3,94 %.  

Sudėtyje yra natrio hidroksido, CAS Nr. 1310-73-2, EB Nr. 215-185-5 nejoninės  PAM. 

 

      Pavojinga 
 

 

      

Gali ėsdinti metalus. 

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas. 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. 

Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. 

PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ/kreiptis i gydytoją. 
 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378. 

 

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 

produktų tipai.). Tik profesionaliems vartotojams. Paviršių, įrangos, išskyrus medicinos prietaisus, 

plovimui ir dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės 

įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu. 

 

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. 

 

Gamintojas Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein 

(Vokietija). 
 

Platintojas 

 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. BSV.10-7123(16.5.7.10.14)-(A-0204PNO601958-

17-175), galioja iki 2022-06-25 

 

Tūris          

 

Tinka naudoti   
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     3 priedas 
 

BACFORCE EL 900 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
 

 

Dėmesio! 

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų  lape nurodytas darbų saugos ir  

sveikatos bei atliekų tvarkymo  priemones. 

 

Naudojimas  

BACFORCE EL 900 skirtas paviršiams, įrangai plauti ir dezinfekuoti rankiniu būdu, purškiant arba 

šluostant sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose, maisto pramonės įmonėse. 

Mechaniškai pašalinti nešvarumus nuo dezinfekuojamo paviršiaus. Tirpalų koncentracija 

parenkama priklausomai nuo paviršių užterštumo. 

Ant apdorojamo paviršiaus užnešti 1,0 – 2,0 % koncentracijos 20 – 50 ºC temperatūros darbinio 

tirpalo; ekspozicijos laikas 15 minučių.  

Po plovimo ir dezinfekcijos paviršius gerai nuplauti vandeniu. 

 

Atsargumo priemonės 

Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytą ir gamintojo pakuotėje, 0–30 ºC 

temperatūroje. 

Nenaudoti paviršiams iš aliuminio plauti ir dezinfekuoti. 

Nemaišyti su rūgštimis. 

Abejojant, kad BACFORCE EL 900 gali gadinti paviršius ar įrenginius, visada išbandyti ant 

nedidelio ploto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


