
 

 
 

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  

 
BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 

Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259) 
 
Išduotas 2020 m. rugsėjo 21 d., galioja iki 2025 m. rugpjūčio 24 d. 
 
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas 
UAB „Efektyvūs saugos sprendimai“, Savanorių per. 360-12, LT-49383 Kaunas. 
 
Biocidinio produkto tipas  
2 ir 4 produktų tipai. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities 
dezinfekantas. 
 
Biocidinio produkto pavadinimas  
Dezifog. 
 
Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas  
UAB „Lesta“, Rudaminos g.1A, Skaidiškės, LT-13275 Vilniaus r. 
 
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai 
Alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2. 
 
Specialiosios autorizacijos sąlygos 
Įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius, dezinfekcijai sveikatos 
priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), visuomeninės 
paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, mokyklose, 
vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei buityje. Negali 
tiesiogiai liestis su maistu.  
Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti 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 
A0204VNO593616/A. 
 
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-440(A-0204VNO603616-20-231) 
panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklinime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos 
liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-440(A-0204VNO603616-20-231), gali būti tiekiami į rinką iki 2021 m. 
kovo 20 d. ir naudojami iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 
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 A.V.               Rolanda Lingienė 
 
Liudijimą gavau 
 
 



 

 
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259) 
1 priedas 

 
 

DEZIFOG 
 

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS (TIEKĖJAS) 
 
 
alkil(C12-16)dimetilbenzilamonio chlorido, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, gamintojas: 
 
Innospec Performance Chemicals Italia s.r.l. 
Via Conte Camillo Benso di Cavour 50 
Castiglione Delle Stiviere 
Mantova, 46043  
(Italija). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-259) 
2 priedas 

 
ETIKETĖ 

 
DEZIFOG 
 
Veikliosios medžiagos: (C12-16)dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-
325-2, 3,5 %. 
Sudėtyje yra 2-propanolio, eterinių aliejų. 
 

 

 
Pavojinga 
 

Dirgina odą 
Smarkiai pažeidžia akis 
Labai toksiška vandens organizmams. 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones.  
PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.  
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. 
Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052. 

 
Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 
produktų tipai). Įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius, dezinfekcijai 
sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos namuose), 
visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame transporte, 
mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse bei 
buityje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.  
 
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją. 

Gamintojas: UAB „Lesta“, Rudaminos g.1A, Skaidiškės, LT-13275 Vilniaus r. 

Platintojas 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-493(A-0204VNO593616/A-20-
259), galioja iki 2025-08-24. 

Tūris 

Tinka naudoti 

 
 
 
 

 

Ženklinime leistinas papildomas teiginys: „DEZIFOG“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo 
instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 
(2019-nCoV) virusas.“ 



 

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5E)BPR-493 (A-0204VNO593616/A-20-259) 
3 priedas 

 
 

 
DEZIFOG 

 
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 
Dėmesio! 
Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei 
atliekų tvarkymo priemones. 
 
Naudojimas 
Dezifog naudojamas įvairių patalpų ir paviršių, išskyrus medicinos priemones ir jų paviršius, 
dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos 
namuose), visuomeninės paskirties objektuose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, viešajame 
transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse), maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse 
bei buityje. Negali tiesiogiai liestis su maistu.  
Prieš naudojimą uždaryti patalpos langus ir duris. Ant dezinfekuojamo paviršiaus neturi būti matomų 
nešvarumų. 
Dėvėti asmens apsaugos priemones.  
Dezifog išpurškiamas UR FOR rūko generatoriumi uždaroje patalpoje pagal įrenginio instrukcijos 
rekomendacijas. Patalpa turi būti pilnai užsipildyta skleidžiamu rūku.  
Po 90 minučių išpurkštas generatoriumi aerozolis būna pilnai išsisklaidęs ir tolygiai pasidengęs ant 
paviršiaus. Po dezinfekcijai skirto ekspozicijos laiko patalpas rekomenduojama gerai išvėdinti.  
Išeiga: 0,4 ml/m3. Ekspozicijos laikas 90 min. 
Po dezinfekcijos paviršius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu. 
Produktą galima naudoti tik patalpose, kuriose nėra pašalinių žmonių, gyvūnų, akvariumų, maisto 
produktų. 
 
Specifiniam naudojimui, atsižvelgiant į naudojimo paskirtį, rekomenduojamos gamintojo atstovo 
individualiai paruoštos naudojimo instrukcijos. 
 
Atsargumo priemonės 
Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. 
Naudoti tik su rūko generatoriais UR FOG. 
Apruoštoje ir nevėdintoje patalpoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų. 
Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada išbandyti ant 
nedidelio ploto. 
Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 ºC temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams asmenims 
neprieinamoje vietoje. 
Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukciją. 
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 
 


