
Treść oznakowania opakowania produktu 

 

 Nazwa produktu: MEGAFOG 

 Przeznaczenie produktu: Nośnik mgły. Płynny preparat wspomagający proces zamgławiania. 

 Rodzaj użytkowników: Do użytku profesjonalnego 

 Postać produktu: Płyn 

 Stosowanie: Stosować w proporcji: 100 ml nośnika MEGAFOG na 1l roztworu roboczego preparatu 

na 1000 m
3
. 

 Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania produktu: Przechowywać tylko w oryginalnych, 

szczelnie zamkniętych opakowaniach (polietylenowe (PE) butelki i kanistry). Pojemniki muszą być 

dokładnie zamknięte i zaopatrzone w oryginalną etykietę. Chronić przed światłem i bezpośrednim 

nasłonecznieniem. Zalecana temperatura przechowywania od 0 do +25°C. Nie należy dopuszczać do 

przechłodzenia poniżej 0°C. Zabezpieczyć preparat przed dostępem do niego osób nieupoważnionych, 

a szczególnie dzieci. 

 Nr serii: 

 Data ważności: 

 Zawiera: glikol propylenowy; glicerynę 

 Pierwsza pomoc: 

Narażenie drogą oddechową: Przenieść poszkodowaną osobę na świeże powietrze. Zapewnić 

poszkodowanemu ciepło i spokój. Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić ośrodek 

toksykologiczny. 

Kontakt ze skórą: Narażenie tą drogą zazwyczaj nie występuje, jednak w przypadku występowania 

niepokojących objawów zdjąć zanieczyszczoną odzież. Narażone partie skóry spłukać dokładnie wodą 

z mydłem i zastosować krem ochronny. Skontaktować się z lekarzem. 

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 

15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem 

kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania 

podrażnienia. 

Po spożyciu: Wypłukać usta. NIE powodować wymiotów Natychmiast wezwać lekarza lub 

powiadomić ośrodek toksykologiczny. 

 Postępowanie z odpadami produktu: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie 

wprowadzać do kanalizacji. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Nie mieszać  

z innymi odpadami. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji do uprawnionego zakładu. 

 Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: 

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Nie 

mieszać z innymi odpadami.  

 Ilość produktu w opakowaniu: 

 Podmiot odpowiedzialny:  

DOCTE Sp. z o. o. 

Aleje Jerozolimskie 81 

02-001 Warszawa 

Tel.: +48 690 900 068  


