Foster® First Defense 40-97 EU
Indicações de Aplicação
1. Remover impurezas maiores da superfície.
2. Diluir em função da aplicação (ver verso). Evitar o contacto com os olhos e a pele. Evitar a formação de aerossóis. Use
equipamento de proteção adequado (luvas e proteção ocular, vestuário e calçado de proteção). Preparar a solução de fresco
diretamente antes da utilização e substituir a mesma se estiver visivelmente suja ou diluída.
3. Aplicar na superfície e limpar, acionamento do aplicação de pulverização (com ou sem limpar), Aplicar & Limpar, amolecer ou
aplicação de espuma com baixa pressão. Observar as boas práticas de higiene no trabalho durante a aplicação do produto
diluído; usar luvas, fato e/ou calçado de proteção, se necessário. Aplicar 30-50 ml/m2, para que a superfície fique
completamente humedecida, e deixar atuar 5-60 minutos em conformidade com o requisito (ver verso). A superfície tem de
estar humedecida durante todo o tempo de contacto.
4. Enxaguar ou deixar secar ao ar. As superfícies desinfetadas que possam entrar em contacto com alimentos, têm de ser
enxaguadas com água potável. O chão só tem de ser lavado caso se pretenda encerar ou polir o mesmo.
5. O produto não pode ser usado em combinação com outros biocidas ou produtos de limpeza.
6. Verificar a compatibilidade com a superfície num local escondido.
Primeiros socorros:
Inalação: Levar a pessoa afetada para um local com ar fresco. Em caso de respiração irregular ou paragem respiratória aplicar
respiração artificial. Administrar oxigénio. O socorrista tem de se proteger a si próprio. Consultar imediatamente um médico.
Contacto com a pele: Tirar imediatamente vestuário sujo e saturado. Em caso de contato com a pele, lavar de imediato com muito
sabão e água. Consultar imediatamente um médico.
Contacto com os olhos: Enxaguar de imediato e abundantemente com água durante, pelo menos, 15 minutos, também por baixo
das pálpebras. Consultar imediatamente um médico.
Ingestão: Consultar imediatamente um médico. Bochechar a boca com água e beber bastante água. Não induzir o vómito sem
instruções médicas. Nunca tentar administrar nada oralmente a uma pessoa em estado inconsciente.
Armazenamento e validade: Manter o recipiente bem fechado. Por forma a preservar a qualidade do produto, não armazenar o
mesmo num local quente ou com radiação solar direta. Guardar num local seco, fresco e bem ventilado.
Eliminação:
Produto: Eliminar mediante observância das disposições das entidades locais. Entrar em contacto com a empresa de gestão de
resíduos.
Embalagem contaminada: Eliminar como produto não usado.
Utilizar os produtos biocidas de forma prudente. Ler sempre a informação do produto e a etiqueta antes da utilização.

Foster® First Defense 40-97 EU
Diluição e tempos de contacto
Organismo
Bactérias
Levedura

Diluição (ml/l) / Tempo de contacto (min)
Setor da saúde

70 / 5 ou
10 / 60
2,5 / 5 ou
1,25 / 60

Aplicação industrial e institucional

25 / 5
20 / 15

50 / 60
(limpar a superfície antes da aplicação)

50 / 60
(limpar a superfície antes da aplicação)

Viruen

60 / 60

20 / 15
(apenas vírus envolvidos & norovírus)

Fungos

60 / 60

40 / 15

Esporos

Aplicar 30-50 ml/m2.
Frequência de aplicação: 1-2 vezes por dia ou em conformidade com as prescrições de higiene em vigor.
A superfície tem de estar humedecida durante todo o tempo de contacto.

Visite o website para informações mais detalhadas
www.fosterproducts.com/EU-Disinfectant
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