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   Дезінфекційний засіб  «ROOM DEZ 

                   (РУМ ДЕЗ)» 
 

ТУ У 20.2-3240613330001:2020   

          «Засоби дезінфекційні» 

  

 

  

 

Тип: Концентрат. Розчин дезінфекційний на основі ЧАС,  

 призначений для поточної та заключної дезінфекції у медичних установах (лікарнях, 

санаторіях, амбулаторіях), закладах скупчення людей (базари, вокзали, стадіони), вогнищах 

інфекцій (спалахи харчових, респіраторних інфекцій, епідемій, пандемій), дезінфекції 

предметів та медичних виробів із різноманітних матеріалів, у тому числі і термолабільних; 

для дезінфекції холодильного, виробничого, переробного обладнання на підприємствах 

харчопереробної промисловості; дезінфекція на підприємствах агропромислового 

комплексу (складів, овочесховищ, транспорту); дезінфекції обладнання та спортивного 

інвентарю в спортивно – оздоровчих установах, оздоровчих закладах, лазнях. Засіб 

необхідно готувати (розводити) в залежності від потреб дезінфекції. 
 

Призначення.  Для швидкого знищення, бактерії роду протей, ентерококів, вібріон 

парагемолітичний, стафілокок, ботулінова паличка. Віруси родів ротавірус, норовірус, 

аденовірус, астровірус, вірус гепатиту «А». Гриби родів аспергела, пеніцили. Бактерій, 

котрі передаються повітряно-крапельним шляхом: стрептокок, пневмокок, стафілокок, 

менінгокок, гемофільна паличка, легіонела. Вірусів, що передаються повітряно-

крапельним шляхом: грип, парагрип, риновірус, коронавірус, респіраторно-

сентиціальний вірус. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Зовнішній вигляд   Густа рідина з запахом лимону, від прозорого, молочно білого, до 

помаранчевого кольору, (допустима опалесценція). Допускається незначна каламуть або 

розшарування. Перед використанням –розбовтати.  

Алкілдиметилбензиламоній хлорид % - 10.0 

Спосіб нанесення   Наносити наливом, обприскуванням (зрошенням), миттям, 

зануренням у робочий розчин засобу, вологим туманом, або іншим зручним способом .  

Густина (кг/л)  1,02-1,04  

Зберігання: Зберігати в герметичній тарі виробника, за температури від 0 до +30*C 

В місці що не доступне для дітей та сторонніх осіб. Оберігати від прямих променів сонця. 

Термін придатності 1 рік від дати виготовлення. 

Тара: 5 літрів    
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ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ  

Засіб наносять на оброблювану поверхню й рівномірно розподіляють. При необхідності через 1 

хв. можна протерти чистою серветкою. При нанесенні на підлогу – засіб не видаляють до 

повного висихання. При нанесенні методом зрошення – засіб не змивають до повного висихання.  

Безпека: Засіб не леткий, не подразнює органи дихання. Не для зовнішнього застосування. 

Персонал що допускається для роботи з засобом – повинен мати засоби індивідуального захисту 

(рукавички, окуляри). При потраплянні засобу в очі – промити великою кількістю води. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА   

Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.  

 

У специфікації описані типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних 

випробувань, і практики. Якість продукту відповідає вимогам ТУ У 20.2-3240613330001:2020  

«Засоби дезінфекційні» 

Виробник має право без посереднього сповіщення вносити зміні в склад продукту для його 

вдосконалення. Придатність продукту для конкретної мети споживач має визначати самостійно. 

Виробник не може контролювати усі умови використання продукту, тому відповідальність за 

безпечність використання продукту несе споживач. 

 

Тел./факс (0532) 56-02-11; 0972870440  

Виробничі потужності 0532 Полтава вул. Ювілейна 14  

nikslyusaryev@gmail.com  

Виробник: ФОП «Слюсарєв М.І.» 
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