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IНСТРУКЦIЯ

iз застосувашня дезiнфiкуючого засобу (ДЕЗМАРК@ 300 (DEZMARK@ 300)))
на пiдприсмствах харчопереробноТ промисловостi

. 1. зАгАльнI поJlо}кtrt{ня

1.1. [IoBHa llазва rасобу: лезiнфекrtiйний засiб <,(езмарк" З0O(Dеzmаrk" З00)>>.

1.2. Фiрма виробник: TOI] кУкраiнськi Хiмiчrri 'I'exlto.1lot,iT JI'I"Д) (УкраТна) за l'У У 20.2-

э1426212-0]r4:20]l7 .

1.3. Ск.lrад засобу, BMicT дiючих та допопriiкних речовин, мас. (Иl:

:iюча речовина: HaTpicBa сiль дихлорiзочiануровоТ кислоти - 82.0;

:rопоr,tiжнi речовини: адипiнова кислота - 8,7, натрiя бiкарбонат * 8,7, карбонат HaTpilo - 2.2,

flопомiлtнi речовини зв'язуlоть та ст,абiлiзують дiкlч1, рсчовин\. tIi,,tBиtl(yKlTb iI
liнтиплiкробну,лiю. забезпе,tvtоl,t розLIиннiсть засоб\. llo]\I якlIIчк)l,ь во/lу" ,]tiихt),tоl,ь 

фiксчкlчч,га
кtlllозi й ну активнiсть x,,lop),.

1.,l. Форпrа в}Iп},ск\, i фiзико-хiшriчнi t}.llac,t,tlBoc l,i :lасобу.
Засiб виготов.пякlть шляхоN{ змitпування iнг,ре:tiсн,гiв зl,iдно рецептури з rlос.ltiдуючим

rаб_петуванням та пак\,ванням ч спо)кивч}I та транспортну тару. Засiб може вI.1пускатись як у
виг,,tядi табле,гок, так i в IIорошкоtlодiбному cTaHi.

Сере,lrlя маса габ"rетки скJIалас 3.2i,0.2 г. ]\4ас,сItеtциtРi,лний,запах хлору. NzIacoBa чllстка
активного хлору 1,засобi (при розчиненгli l,Btl;ti l ,rаблеr,ки) ск;lадас 50+5.0%. Засiб лобре

розчинястLся у водi. KottIlctt,tpatliя водневих icltliB (0.1 % рсlзчин) становить 5.0 - 8.0 ол. рН.
Хлор, як окис,цк)вач. Nlac lte ,гi:tьttи аltтиrtiкробrrу лiю, а й видzutяе забрулнення. opгatli.ttti

сIIолуки та забарв,,tюючi речовиIrL{. Адипiнова кислота регулюс рН розчинiв, карбоltат натрiю
протидiс ефекту ioHiB <<lttopcTKocTi>. такиN{ tlином гtiдсилюються мийнi властивостi водних

розчинiв засобу.
Воднi розчини засобу:
- прозорi. безбарвнi. зi сrrабким :]a[Iaxo\,l хJIору. стiйкi:
- поN{'якшуIо,Iь вод\,, \4аIо,гь зN.lочуваJIьtli та ми.lочi властивостi. ви,,lа.ltяють бiлковi. лtировi.

rtсханiчнi забрулнення. запLIшки KpoBi. :]аJIиIlIки лiкарських засобiв iз зotlHitltltix lloBcpxottb.
BttrrpitttHix KaHa-,tiB iпсlрояtниll виробiв N{едиtлFlоI,() lIризlIачеIIня:

- IIс поIIIкоilж),к]l,ь об'с:кгt.l з кtlрозiйносгiйких rtct,iutiB (y,I .ч.з tlизько-t]уt,;tеtlевоТ сталi.
iiiке,rьоваltих пlеr,а_пiв). cK;ta. си.ltiltон1,. I,)ми }lа oclt()Bi си,,tiконовоl,о,га натураjIьного каучуку,
tlсl_tivерних матерiалiв. фарбованого та rrс,фарбованоl0 ,l1gpglli1. кахлlо, ,пiнолечму, бе,гоrrу.
ilорцеляни, фаянсу та поверхнi апаратiв. прилалiв. vстаткуваIIня :] гальванi.tним. лакофарбовим i

:](r.li\,{ерним покриттям, не знебарвлюIоть llофарбоваhi поверхгti ;

- не фiксуrоть бi:lковi забру,,1неttня Ila псlвсрхtti виробiв NIсдичного Ilри:]}iачеIIIlяl
- ,tобре ,зN{ивак)ться воjlою. Ile за,rlиIIIztк),I,L IIJIrIIu i tlaJt1,ot\:
- 1,ort,-tl сlliз) юtь \lокротиlIIlя Tll iншi ви, liltенttя.
Засiб не горить, вибухобезпе.rний, сумiсttий з мийнип,tи засобами, анiоt-tними ПАР. амсРотерниi\{и

-.l ilL-iоногенними речовинами. соля\rl{ лужних металiв неоргагtiчllих i органiчrlик кислот.



1.5. Спекl-р антимiкробrlоТ дiТ засобу.
Засiб кflезмарк':!)300 (Deztnark'i 300;>> виявляс аrrтимiкробнi властивостi щодо

I рtt\Iнегативних i грампозитивI]их бактерiй (вк;lючаючи туберку,rIьоз. llизеIrтерiю. легiоне"пьоз.

к.-lостридii. туляремiю, чуму, холеру, колiти. еIlтериl,и. I,астроенгсрити. черсвний ти(l. Ilаратит,и.

rIенiнгококовi iнфекчiI, золотистий с,гафi,поксlк. Ntv.:Iь,гирезис,геII,гtIий с,гафiлсll<ок (МRSД).
ентсрогеN,lорагiчну киIlIкову iнфекuilо. K.,ttlcTptl;1iT. iH(lcKrtii вик:tиканi синьогнiйною IlаJlиI]кОк)

гоLuо): BipycHoT (вк.ltючаrочи I,епати,ги А. tlареIlтеральrri BipycHi гегIатити (В, С), Bipyc CHIl\.
гс.рпес. грип, парагрип, гrолiомiслir,. рота-, корона-, пагIова-, ентеро-вiруси. хантавiруси,
вакшlllliявiрус, аденовiрус, Bipyc Avian influenza (кптаrпиний грип>). SARS (катипова
ttневrtонiя>), Bipyc (свинячого грипy) A(}I1Nl). ресlliраr,орно-срIнтицiальtti. риновiрl-снi.
ptlTaBipy,cHi iнфекlriТ) i грибковоТ е,тiологii (каll;lидtlзи. .цермаIоN,liкози. tt"lIiснявi грибки) сIIорах
ii].subtilis. B.anthracoides. сибiрка). та ефекr,ивllий \,зtlиlllеttlti ,га I]oIIepe,llrtteHHi гlояви t1.1liсtlяtlи.

1.6.'I'оксичrliс,гь та бе,зrlечrIiс,гь засобу.
Засiб к!езмаркl''] З00 (Dezrnark:'') 300)> за параметрами I,ocTpoT токсичrtост,i згiдгlо ГОС'I-

]].1.007-76 напе)Itить до III класу поплiргtо небезпе.lних речовиII при ввеленнi в IlIJlyнoK. ]lo IV
K, Iac\ \Ialo небезпечttих реl]овиII при Hattecerttti tra rrrKipl"гa при r]арен,гераJlLtIо\{у введсннi. У
c\\o\I\ tsиг,ця;,{i (табltеr,ки. llсlрошrок) в tIасиIIylоl{их коttllсttтраlцiях ttари вi;lttосяться;tо IV к.пас),

rta_ro tlебезпечних засобiв. 13 упловах iнr,zutяцiйltоr'ltiT l, виI,.liяili пари Ilалежи,гь ;Jo IV класу мало
небезпечних речовин за ступенем "цеткос,гi. Засiб не мас шкiрно-резорбтивноТ та сенсибiлiзуючоТ
.riT. не вияв_цяе кумулятивних. гоIIадотроIIIIих, ембрiотропних" ембрiотоксичних. канцерогеrrних.
\I\ тагеннLIх i тератогенl{их в.ltастивостей.

Робочi розLIини засобу, к/{езмарк " 300 1Dez.tllark " 300)) коIlI(ентрацiТ,,tо 0.0З% :]а активtI1,1N,l

\_Iopo\,t вкJIючно l] умовах одноразовоТ atI_пiKatIiT tte сltри.IиIlяIоть мiсL(еllсr-ltо,rlразнюючоТ ;tii rra

irrKipl,Ta слизовi оболонки очей. ГIри баl,аторазоI}ому ttattecetlHi сприLlиtIяють cyxicTb i лущенllя
LпKipl,t. При застосуваннi робочих розчинiв засобу бу;tь-якоТ коLlцентрацiТ методом зроLllенLIя та

роз.Iинilз концентрацiТ вище 0,|О/оэ,а активним х-цором Me,to/loN.,I IIротиранFIя може спостеРiГаТИСЯ

ilо.]разненrtя органiв дихання та слизових оболонок очей.
Робочi розчинLI засобч к/{езмаркi' З00 (Dcznlark" З00)>) KoIIttel{TpaItiT ло 0.0З% за актиI]IIи]\"I

\.]ором l]I(JIK)LlH() llе,]алиItIillt,lгl, с,riдiв дirочоТ pctlOI]иlI1.1 ,la.(t,lItclrtiiKHиx 
речовиII y ili()l]гкl,r,а бi.rrк1

\tllltlових ясць при дезiнсРекrtiI tttlBepxotlb IlIKapaIvIIи ясtlь \,1е,го,цоN,t зaltI)rреIIIlя в розtlиt{.:]роIIIеr{tlя
га асрозолLноТ обробкr.t, t

2. признАчЕнtlя зАсоБу
2.1. Засiб прлlзIlаL{енtrй для:

- дезiнфекцiТ,га саttiтарноТ обробки об",tа.lнаitня. II()с},д),. тitри. iHBeti гарtо. поверхоIIь rlримiIttень.
граliспортних засобiв loulo на пiлприсN{сгвах харчоIlереробноТ IIрtl\,lисJlовос,гi. гtе:за;Iе)IIItо tli,,l

форми в.паснос,гi та пiдпорядкування (пiдприсплствах м'ясгtоТ. консервноТ, птахопереробноТ,
яс,лноi. рибноI, молочноi. rtаiлолсировоТ. п;lодоовочевоТ. сирноТ, кондитерськоТ, хлiбопекарськоТ
ttромисловостi, пiдпрtrсrtствах з виготов"цення пролуктiв дитячого харчуванIIя. напоIв.
в1lрощування грибiв Toltto ).

3. приг(),tувлI{ня роБочих розчинIв
3.1. Методика та },NIови прlrI,от},ванItя робочих розчlrrIiв: робочi розчини засобу

,,/(езмарк(" 300 (Dezmark]1] 300)) готую,гь у спецiально вилiлеtlих проN{аркованих €мностях
I]l"Iяхо]\,I розLIинення таб,rеток / пороrтlк1, 1, Ilo,,1i Bi,iltloBiдHo до poзpaxytlKitl" наведеt{их в таб,r.l.

3.2. IloKpaпleHHrl NlIlючllх влас,гивос,теr:i робочllх ро,зllинiв: il"rtя покраtценrlя мик)LIих
в.Iiiстивостей робочих рсlз.lиtlitl засобу,<</[сзrlарrt- ]00 ([)сzmагk'' j00))) N,IожIIа,,lt,l.r(авати 0л5%о

.\1llюtiоI,о засобу,(5 M.rrl5 l,rtar l -ц розч[tнv. якtIlо ittttlc, tte рск()\1сlIllyс,гLсrl /l-rlя конкретного миюtlого
засобу) або розчиняти табле,гки/гtорошок <<!сзмltрк" 300 (Dеzmаrk0) 300))) у 0,5% розчинi
\Il1lочого засобу, лозволеного до :}астосування в YKpaTHi.

[одавання 0,5О% миючого засобу або розLlиIlс,ння Taб:leToK/ltopotttKv у 0.5% рtlз.Iиlti
\ItlюLIого засобу Ile зIIижyс,irtt,t,ишtiкробну активнiсТь робо.l1.1х рtl,з.lиttitззасобл,<</[езпrарк" З00
t[)еzmагk,i З00)).

3.3. Строк прида"гностi ,га 
},NIOBII зберil аtlIlя робо.lrrх розчиttiв:

строк гIридатностi робочих розчинiв засобу кfiсзмаркО З00 1Dеzmаrk(D 300)) становить 2 (двi)
,iсlблt за уN{ови зберiгання в закрит}rх смностях у затеN,Iненому Micui.



'fаб.llrця 
1. Приготування робочих розчинiв засобу к/{езмаркu З00 1Dezmark(")300)) (таб,петки

Кон uентрацiя робочих розчlrнiв засобу
(за активним хлором)о 'Иl

Кiлькiсть засобу (таблеток), необхiдна для приготування
l0 л робочого розчину iнших об'емiв робочого

розчину
кiлькiсть
т,аблеток

Кiлькiсr,ь
ВоДИл Л

кiлькiсть
таблеток

кiлькiсть
водиi л

t

0,0l l l5
0,0l 5 l 0 l12 5

0,0з 2 0 l _5

0.045 J 0 l

0.06 1 l0 l l2. l

l )5
0,1 1 l0 зl4 t

l 1,5

0,l5 l0 l0 l l

0.2 l4 l0 l 0,7

1 5

0,3 20 I0 2. l

2. Приготування их розчинiв засобу <!,езмаркll'300 (DezmarkЦ' З00)) (порошок

Конuентрачiя робочих
розчttнiв засобу

(]а ab-Tl!BHltlr хлором), 7n

(кiлькiсть мiрних
Маса порошку, г

ложок), необхiдна для приготування
l0л робочого ро]чинч iнulих об'смiв робочого розчину

маса порошку
(кiлькiсть мiрних

ложок)

кiлькiсть
води, л

маса порошку
(кiлькiсть мiрних

ложок)

кlлькlсть води,
л

0,0l 2,68 (0,5 ложки) l5
0l5 2,68 (0,5 ложки) l0

0.03 5.Зб ( l ,ложка) l0
0.04,5 2.6tJ (0.5 ло;кки)

0.06 I0.72 (] ilo;ttKt,t) |0

0.I l 7.86 (],5 ;tсl;ккп) |0

0,t5 2,б8 (0,5 ложки) l

l о) 35,7l (7 ложок) l0
U.J _53.57 ( l0,_5 лояtок) l0

K:l!]

-l. оБ,скти тл N,IЕт(чци :]Астосуt}АIltIя
Поверхнi виробнt1.1их. ск,rlаllських. tIоб\,тових. tliдсобних. саttiтарно-технiчних примiшень.

:t-lргов€льного обладнанIIя (столи. транспортери. прилавки, вiтрини. хололильнi камери. ваги

.t)ш]о), caHiTapHo-TexHi.tHe ' обладнання" вн},трiшI{ьоI{еховий транспорт. TpaнcllopT для
.,сревезенIlя харчовоТ сl.tровини та гоr,овоТ прод},кlliТ (у,г.ч.рефрижераторний). санiтар}]ий одяг
.i_l спеttодяг. техно_погiчне облалнаllttя. II()c).l. lll.tробtlи.lr ]а,зl]оро1,1lч l,ару.iнвеtl,гар Ila

.li:присмствах xapLloBoT та переробноТ проrtис-,lовtlстi (r,t'ясноТ. KolIcepвtroT" птахс,lllсреробноТ.
зlIбноi, NIолочноТ, ьlас.rо,кировоТ, пJIодоовоLIевоi. сирноТ, кондитерськоТ. хлiбопекарськоТ, з

зllготовлеIlня llродуктiв .циr,ячоI,о харчування, гrапоТв. вироIцування грибiв 1,oIIto) ,лезiнфiкують
]обочими розчинаN{и засобу к!езмарк'l' З00 (Dezmark.Ф 300)) вiдповi.цllо ло рекоменлацiй.
зllк_IаjlеIIик I{и}кче, IIplt сttсте\4ат,ичI]о1\I)l засгос},вillItti.засобу,<f[сзмарк! 300 (Dl,zmaгk" 300))) з
,, i]i.]х\,ванням спеttи(liкtt ili;lпри(]N{сl,ва i llри Bi,ltttlBi_(tttlMll, briKptlбio.1ttlt,i.tttc,lMy Kt,llt,l,pt,1.1ti мо)Iiливе
j\lеншIеFIIIя ексllозицiй або,засr,ос),ваltlIIя робочих рt,lзчlrttiв N,IснIItоl'ко,{ltсн,грацiТ. нiж визнаLIеtIо Y

_лlй iHcTpyKuiT.
[IрlrготуваIIня робочих розчинiв: розрахункову кiлькiсть таблеток (Ki;rbKicTb мiрliих

. tr;Iioк пороtrlку) або пца,гочний розчлlII засобу кf [езмарк'L'' з00 (Deznlarkl'l' З00)) вносять ;rо баку,
,,lllйHoi'cTaHrtiT (бшtаltс5,ва-ltьний бак,гоtl(о) llри Nlехi.tнiзовагtоьt\,сrIособi. ло N,tийrIоТ ваttни або
.:: гратноТ cMIIoc,l,i д,,lя робоtIоI,о poзtil.]tl\ Ilpll pvl{l{o]\l\ сrtособi .ltсзiнфекrtii.

[Ii;tготовка llo ::lезiнфекlriТ: робочi розчи}lи засоб\, кf[езмарк" 300 (Dezmark"! 300))
,,l. госовують для :rезiнфекцiI пiс,lrя попереднього миття ,га оllо.ltiскування ,[ехнологiчного

_ ]_lа.]нання ,га виробничих примiIIIень на пiдприсмствах харчовоТ та переробноТ промисловостi.
, r,J'скти. якi безпосередньо коrIтактують з харчовоIо сировиноIо (об:lаднаttltя. трубопрово.ltи.



. ]:t бнi дошки. стелажi, транспорТери тощо). MexaHi.lHo очиш{аIоть або промивають водою для
:,1_],LlеI{Ня харчових залишкiв, знежирюють ,lуrttними миюIlиN,lи розчиIlами. огlолiскуюr.ь або-: l\1llвають водою J1JIя вилаIенIlя заJIиttIкiв п.,lик.lчоI.о розчиI{),.

За необхiлностi IlровоjlятЬ lr(одаткове N4лl,г],Я (зttеiкирсttttя) "rlужнипли або кисj]отIlиN,lи
-,,,,'iчнltlvtи засобами /1ля видаценIlя наявних бi.ltксlво-лtирових вiдкладень i забрулнень

j].-,_r:i:]НiЧного характеру з наступним опо.ltiскуванням (промиванням). Ре.гельнiсrо проЪЬдtaпп"
__;l\ ОПеРаtliй в значнiй Mipi визначаС наступI.lУ ефективнiстi дезilrtЬекцiТ. Неприпу.r"ru пuявнiсть
__.^tlво-;кирових забрулнеrlь на поверхI{ях, rцо пiл;fаlо.гься дезiн(lекltiТ.

Пiс,-rя повного вилаJ]еt{ня запиlпкiв ]чIик)tIого ро,]tIиIIу водоIо ОбЛа,,lr1аttгtя та повсрхlti
з;lрt)бIlllчих примitttень дсзiнфiкують робо.лишlи розttиIIа]\,Iи засобу к/(е.зпrарк,' з00 (Dеzmагk''
_i1){)),, вi:повiдно до рекомен.,1аЦiй. вик"цадених ниж11е. га:згi7:цtlо rаблиць 3-10.

рr,чнrtй спосiб лезiнфскцiт: передбача€ застосування методiв заповнеIlня. заItурення.
lI]OтIIр?нНя чи зрошення робоЧиNI розчиНом засобУ к2lезмарк'"'З00 1Dezmark" З00.1,>.

1.1я rезiнфекrtii деr,ацсй обла,l1нанIlя. llocy,]l}'. ,гари. iнвен,гарю методом зануренFIя \{аюl.ь,1rTlt перс,rбачеtri сrацiонарrri ,гаlабО псресувrli 2-З-сскltiйrri лrийнi ваllни. сто"]Iи ilля запчасIин.
cte,ta,\i д,rя сvшliltltя детаtей. iнвенr,арЮ. N4е,гоД rtерс,,1бачас: баI,а,гtlразове t]ротираIlня занурсноI.о
" робочtiЙрозчиНзасобУкf]езмарк'i'300(Dеzmаrk'' З00)>об'скt,азадогIомо.оюtrli,гкиаОоИоржа.

Дrя лезiнфекuiТ великогабаритI{ого обладнання I{a tIоверхнЮ обладнання. шIо

"1iроб"rясться, 
багаторазово (не меншlе l0 разiв на хвилинч) ttаносять робочий розчин засобч

JезrrарКП 300(Dczmarl<" З001,,. протираIоТь повсрхнЮ ганчiр'яtчt або чистя.l-ь rr{iткою чи йор1<епt.
];lбL'ЗIlеLI}'ючи piBHoMipHe зN,Iоч},ваIJня поверхtli ,ra trос,гiйну rlаявнiсть lra tIiй робочого розчиirу, rriл,lэс обробКlr. ТакоЖ мож"rIиве зрошIсннЯ робочип,t розLIином засобу кf{езмарк:*j ЗОО 1П.r.агk О j00;,>
,loBepxHi великогабаритного обладнання з гiдроrIу,цьта. автомакса. розпилювача типу кКвазар>
-- 0що. При дезiнфекцii ваяtкодоступ[lих дiляноктривалiсть обробки необхiдно збiльшlити. Норма
ЗillРаТИ РОбОЧОГО РОЗЧИНу скЛаДас l00-250 M.lIlM2 гtoBepxtti. lцо пi/lлас,гься обробчi.

IIoBepxHi виробltичИх llримiшlеIlь протиРаIоть ганЧiр'яшл. зl\lоtlеним у робочоплч розчиIrij,lсi)б\ к/]езмарк"' З00 1Dezlllark '' _Зt)0;>. або ,ipo,r,!'}OTL З гi,'lропчлl,'I,а. автомакса. розпи,пювitча тиlI},
Кrза,lар> TotIIo. Норма вигрtil,и робо.ltlг,tl розtil.iII\,скjIаj(ас l00 M;I/M] ttoBepxtli" tllcl lti,,1,1{асl.ься
,1робrri.

механiзованирi спосiб дезirrфекцiт: передбача€] рециркуляцiю робочого розчину в
,;lcI,crti (Clll), про]\,{иваIlня розLIиI{оNл 1а допоплогою мийl,"* ьluru"i, карусеJIьного чи тунельного
.lrrIr абО заповнеIIнЯ розчlJно\{ (при rlо>lt.Пивосri lIирку,цяt{iЯt pn.,u"no при увiплкrrенiЙ MarrlиIri)
ззсоб\, кflезмарк'L" З0(_l ( I)еzlllагk'' _]00))).

РскомендОванi KotltleHl,paItii робочиХ рtlз,tиttiВ зассlб1' K/Je':]irraPK', з00 (DеzmагkG,] З00)))
зltзtlачеlti з урахуванIlя\1 ToI,0. ш{о пр1.I r.tехаltiзованому способi можливе знижеIlня BMicTy
;1кl,ивЁlого хлору в роз,Iriнi через розбав-пент{я водою, шIо заJIишилася в системi, I]iсля поча,гку
irециркуляuiт при мехаttiзованому (сIп) способi з:tiйснк-ttоть контроль вплiсту активного хлору в
ltlбочомУ розчинi засобr ,,rЩеiмарк(Л] 300 (DеzпlагkВ 300)u. ЯкtIй вi,цбулсlся суl.тсве зни)кеIlня
BrticTv активного хлор\ в рtlз,tинi. то ttеобхi,]lIе коригVваttttя його коIrцентрацiТ - <<пi;tжив,rlення)
rформу;Iа l).

Pn '(Кр Kn,,")

р,,-______ .1000 (|)
К сср

,ll'I)11 - кiлt,кiс,гЬ засобу,. tlсобхiлна лJIя доведСнttя вп,tiСгу onr"u,,o,,o xJlopy в робочому розчинi ;1сlнор}lи. (кiлькiсть таблеток - Pn/M, де М - середIlя маса,габлетки);
Р,, - необхiдтrа кiлькiсть робочого розчину засобу, (л);
Ко - потрiбтtий BMicT активного хлору в робочому розчиrлi, (%);
Kllrlu - ВN{iс'г ак,I,ивIIого х-порy у використаIlоN,{у робilчсlIчtч розчиlli. (%):
ii'lr'.сеPеДltiйвмiс.гаКTИBIIOI-oхJ]oрyвзасoбi"(К..p..5Q%l

fiеЗiНфеКltiЯ ТРУбОПРОВОлiв: rIерозбiрнi трубопроводи промивають водою лля видапенI{я
"ilРЧОВИХ запишкiв, вставляIоТь заглушки, заповIlЮють миюЧим розчином та зацишаю,гь lra ]-4
t]-'lIIIIИ, ПотiМ промиваюТь водоЮ для видаПення залИIшоir, мlrЬчого розчину" ;teзitrc|iKvK-1.1b

:'lrбочиN{ розчиноМ засобУ кflсзмарк'"' 300 (Dеzпlагkjt' j00)) пrехаrliзоlзаtlим сIIособолl. ltiс.lя
.кспозиtliТ промивак)ть I]одOю ЛJIЯ ВИДаJIеIlIlя ,]аrIиIIIкiв 

робочого po:].itlIl},,



Розбiрнi трубопроводлt вiдшtивають tsоJою Bi;t харчових зациttlкiв та IIромивають лух{IIи]\{

,l:-,чl1\1 розLIином. ГIотiм llромивають во.-lок];ltjlя вила]lс}iIIя,заlиtttкiв миtоLIоI,о ро:]LIиlI),.
.,,],;i.PiKrIoTb робочим розLlи}IоN,t засобу, кf{езьtарк'' 300 (Dezmark'' З0O)л. ltiс.llя експозиrtiТ
,] 

_ ..:l{вають струменем води або в про,гочнiй водi llo повного змива]{Itя за-гlишкiв робочого розчиIlу.
_1езillфекцiя технологiчних резервуарiв та смностей: пiсля видалення харчових

.l .,:_]KiB. промивання миючим розчином i видалення залишIкiв миючого розчину BlryTpiшrHi
._:;llHi технологi.tних резервуарiв r,a смностей лезiнсРiкчlоть IIIJIяхом запов}lення резерв,чарiв.

,.:,,..сlей робо,rим розчIlном засобу к/]езмарк'' З00 (I)еzmагk''' З00)) або Itiltlecc}ItIя Ila BrtyTpirrrHi
- .:;.чtti робочог,о розчину засобу r<rl[сзпtарк" 300 (Dеzmагk" j00)) за допомогою 1,o,,tiBKll
,-,,::.,t],.1го присl,рою. обладнання для зроLIJення. ганчiр'я. щiтки чи Йорясу. ЗoBttitllHi поверхlti
-,-,.,.о.tоt-iчII[1х резервуарiв 

,га €мностей гlротирають гаIIчiр'ям. чистять lцiткокl чи йоржем.
,,1 :i,.I{II\1tl у,робочому розчинi засобу к/{езмаркi8'300 (Dеzmагk'*'300;>. або зроttlуlоть робочипл

: j:];1Il(]\I з гiдроп),лr,l,а. ав,Iомакса. розпилIоваtlil тиIIч кКвазар) Tollto,

Jезiнфекцiя арма,ryри, lrцо Irc викOрIlстоl}\,сl,ься: арма,гуру (к,llапани. шJIаIIги тошlо)
,:":iгэк,ll,ь ) резервуарi з rrержавiгочоi с,гапi в робочому роз.tиtti засобу кf{езмарк" j00 (Dеzпlаrk*
,' ,, ,. якllt:I залtiнюють шоденно, [lерел викорис,гаIлIlям арматуру ретельно промивають.

Контроль на повIrоту вiдпlиванtrя: безпосередньо пiсля дезiнфекцiТ залишки робочого
:]_.]чllн\ з\lивають струменем води або в Ilроточнiй Bo;li про,гягоN,I З-10 хвилин (tle менrпс 10
-,з;1.1llt{ r rl'яснiй. птахоIIереробнiй i рибнiй гtроп,tис;tовос,гi; l5 хви"цин - у коI{jlиr-ерськiй i

,,_:lбопекарськiй ttромисловост,i), У виробrrиll,t,вi ttaltc,lТB" tlри o71epжaItlti llепастеризованих ttапоiв з

. о.,lогiчttою стiйкiстIо при зберiганrli бi.ltьше 30 дiб i ltри лсзiнфекчiI об.цаднанlrя та комунiкаltiй
,,_, сtа_]iях пiсля знеплiднювалылого tРi:rьтрування ,Ia пастеризацii в потtltli рекомендусться
.]]trво-],Ilти зI\,{ивання залишкiв робочого розчину 

,знеплiдненою воllою.
Контроль на повноту вiдмиваttttя здiйснюють IJас,гуtlним чином: во/lу. lIlo

:;1кtlрtIстовусться для огlо.ltiскуваI{IIя (контрольrrа проба),га розtлI.III пiс",tяl вiдмивання (змивtlа вода)
i,llOtI ]00 cпrr помittIак,lть у,колби rla 2_50-500 см-].,11,1,,цllп,,1,ь,lio n,,r,r,loT по 20 см] l0%-го розLll.iIIY

_:.,tattoi кислоти. l0 спrЗ l0%-l,о розчиt{),йо,,цltстt)го ttаliKl т,а l cir,l] 0.5%-го розtlину крохма,IIю,

э lLttt iнтенсивне забарвлення змивtlоТ водлl ittlpil]lIяtlo з коr{троJlьною пробою свiлчить гtро
,,-.rtixi_ftIicl,b продовження вiдмивання протягом 1-2 хвилин, однакове забарвлення в обох колбах

-;i.1]\c rta вiдсутнiсть у змивнiй водi зыtиlпкiв засобу.

Табirиця 3. Режими для дезiнфекчiТ фруктiв i овочiв. смнос,гей лля зберiгання води,
it

систем по.-lа,ti l]оlи рtl,]чиtlаrtи lасtlбr к/\езьrарк- ЗU0 (Dcznlark * j00;,,.

Обоскт
знезараження

Кончентраuiя
розчинiв
засобу

(за ацтивним
хлором), 7о-

К-ть
таблеток/
пороul ку

об'см
води,
дмJ

Час
знезараження,

хв.

Метод
знезараження

Фру,ктr.r i овочi 0,004 l0.5
ло/}iк11

38 з0 Занурен ня

CMrroc,ri для
зберiгання та
транспорт,уван ня

воли

0.0025 l ,0.5

Jlo]+i к 1.1

60 45

з0

Протирання
зрошення або
заповнення

Системи полачt
Bo]1i.l

0"0025 l,,oi
.]lo)KKl.|

u: 30 заповнення

Фрукти т,а овочi обмиваtоть водою дJIя видаJlення брулу. а потiм лезirrфiк,чю,гь Me],oi(o\{
j.1I{\рення у робочий розчин засобу <Щезмарк- j00 (Г)сzпlагk" j00),) за ре)ItиN,lом згiдно:з
.эб_lиl(екl 3. IIiсля закiltчення .l1eзitl(lertltii фру,к,ги r-a tlBo.ti IIро\{ивtlють IIи,1,1lоlо воiIою 'га

,lcr tttr к.l t ь.

Спtностi для зберiгання та трансI]ортування волlи дезitlсРiк5,rоть робочим розчином засобу
,,]езмаркФ 300 (Dezmark'D 300)) за режимом згiлно-з ,габлицею З одним iз методiв. BHyTpirшHi

:oBepxlli смностей протирають ган.tiр'ям, змочеtlиNt у робо.IоN.,Iу розчиrri засобу. або зрсltltl'ють
:t]боч}iм ро:]чином засобу з гiдрсlп,ч:lьта. автомакса" ро,tпиjIк)вача r,ипy кКвазар>> iз розрах\ tlK\

r.lOrt,п розчину на 1м2 гtоверхrti- ttlo пiд,цас,гься обрtlбrti. дбо:]аtIовнIок]ть cl\,ltiocTi робtlчltrt
]-0 ]LIl{IIoM засоб},. Пiсля закiнчення лезiнфскrtii c:шlHoc,t,i j{,,lя в().l1и обпсl;tiску,ю,гь пиl,нок) l]о.lоЮ,



Конuентрачiя робочого
розчину

(за акгивним хлором),
о//al

0,0li -

Експозицiя
(не менше),

хв.

Таб;rrrця 4. Режими застосуваIIIlя розLIинiв засобу, <f[езrlарк" j00 (Dсzпlаrk! З00)>> ;tля

д9]1цФецrц!_ц9дсрIоIчцд9!&,ц,]lц_r9цз!!]Jлlц их ) яс:ць.

. bTrl :езiнфекuiТ

об'екmu
dезiпфекцii

l,.]_lii;HaHt lя ( вОВЧКИ.

-:,, i сри. rlаса)!iери.
,.1 яaор},t)к}l. Kol,c,lbLll,

)Bepxнl шкаралупи
варних (харчових)
ш Зрошення

Аерозо"tt btta

обробка

fезiнфекчiю поверхонь шкаралупи товарних (харчових) ясltь доцiльно проводити не

.,.ьше. tli;k за одну годину дtl tsикористання ясць в iжу або в технологiчному процесi

i, ii гtlт\ воння хаРЧОВИХ ПРОДУКТiВ.
Поверхнi IIIкаралупи товарних (харчових) яс,чь лезirrtРiку,rоть робочими розtiина]\{и

-.-..tlr <<ДеЗrtарк" З00 1Dеzпlагk" З00)>,,]а ре}liимами згi.,ltttr:з габлиtlекl 4 одним iз шtетодiв:

- зануреНня яецЬ у робочиЙ розчи}r засобУ (розчиН виготовJIяIоть У кiлькостi. llocTaT,triй

__,.; повного заI{уренIrя ясць);
- зрошення робочим розчином з гiдропульта" автомакса, розпилювача типу кКвазар>.

. .tr (розLI}lн виготовляють у кiлькостi, достатнiй лrrя ретельного звоJIожеt{ня ясць з ycix бокiв);
- аерозо.ltьна обробка робочим ро:}l]иIIоN,I засобу за ,rIоIlо]\,Iогою тер\,1ооприск),ва1lIа

-, \:-1I{OI,eHcpaTopa). N.lоторозпИJIк)ваtiа абО palIIteBOI О (p}',ltttl1,o) оIIриск),вача (ро:зчиll

],: tiг()в,lяtо,rь iз розрах},tlку 2 "rr на l000 IrrT,. ясl(l,).
I lри зроrrrеннi та аерозольttiй обробчi ясllь в с,ге.ltажi JIо,гки з яйцями рекомендусться

:- _,]1ашовУвати В с,гелаяti tlереЗ О!ИН РЯ:1 лJIя крашlОго зволо)ltення я€Llь з Flижнього боку.

Пiсля лезiнфекllii ToBapHi (харчовi) яйllя необхiдttо промити в .tистiй воltопровiднiЙ водi
-]].1натнот теN,{ператури дjIя видапення залиtllкiв робочогtl розtlи}l\ 

,] lloBepxo}{b lпкарzuI},пt,t ясIlь.

.,,lа. в якiй були не дезirlфiковагti ,гtltзарlti (xap,roBi) яйI(я. V )(OjltiO]\,I1, разi Ile lIOBи}lIla

:,:користовуватися лля лезiнсРiковаtlих ясltь.

{олаткоlli реколlендацiТ ц{одо обробки робочих I]оверхонь ,га рук IIерсоIIаJIу: разом З

_ззirrфекцiсю товарних (харчових) яеllь реко\{енду€ться проводити обробку робочих поверхоНЬ

]]trзчиI{ом засобу <<flезrtарк'] 300 (Dezmarkr' З00)> конItе}{,грацiТ 0,0l5o/o за активниМ х,пороп.l (1

:iб,lетка на 10 л води).
Працiвники харчоб_lокiв. якi KoHTaKlvBtLjl.I з Ilе ;tсзilr(liковаIIиN,tи товарI{ими (харчовиltи)

.,;tlя1,1и, повиннi обробrrги р\,ки роз,lиttоьl 
,засобr, кf{езп,rарк"' 30О (Dezmark- З00;>l конtlt'НТрацiТ

.1_) l57;:]a активним х.lоро\1 r,разi подаJIьшоI,о KoFITaKTy з дезiнфiковаIlими яйцями.

'Габ.циця 5. Pe;tt,trtlt застосування засобi кl{сзмарк" jt)tl 1l)сzmаrk" 300)).цля jleзirlt|leKrtiT

tlб'с:кriв на ttiдгtрttс,\1с,l,Ri_]х пt'ясttоl'lIро\{ис_,]оIзос-гi. tlir,ltlpи(,]\{c,|,Bax з вLlго-гов-rlсння N{'ЯСIlИХ

KoHcepBlt]. II к гi в,,lи,гя.IоI-о хаl]tiува}iIIя
Коtttlеttmрацiя

робочоzо розчuн1,
(за aKmuBtttult

.t topo.,п), 96 maoJlemOK

кiлькiсть для
приготування робочого

розчину

,габлеток води. j|

l

Методи
лезiнфекчiТ

1}ануре tt ня

mеuпераmура робочuх
розчuн i в прu dезi н фе кцii
повu tl tl а б.у плч 2{140 |l С

реrtиркl"'rяrtiя poJtIиIlv l}

сист,емt i (C-'l l I ). гlроltиt]аltня,}l]
доlIоNlогок) ittиiittих btattltlH

або заповttення:

руч ний:
Ilро,I,ираtlltя. tll]llietllIя або

рr,ltlиti:
llр()I1.1раlIllя

l
2

--. t brteHHi. rлприцtова,,tьtti
,rрати. (lарtItмirrrалки).

Час
знвараuсеннл|

хв,

с,l,е.пitжl.

]роlllення

г

l0 2

0,0 l5
0,0з

0

0

5

2

0.01_5

0.0 j
I

2

0

0

5

2

кiлькiспtь dltя ,
прuzоmувоllllя

ппбпцоzо,rо,|чuнv

С tl о с i б, l tr еa] а D а )!t е н н я

tiodtt,
.l

0.()] ) l0 l5

().()1 ] l() l5



з9а кр},пний itlBeHTap
}f,lтKrt. противнi, ковшi.
iжýн. напiльнi вiзки

0.0з
,)

l() l5 рr,ttlиii:
Ilp(rl ираllllя. чиlllенllя або
зроtuен tlя

, '- . |, iHBeHTzrp. гtосул 0.03 2 li) l5 рl,ч ний:
зан),рсl|}lя" llро,гираlIня
Ltlllllcltllя ilб\) lnt)lllcllllя

час,l иllи
j ( I}оI]ч li1.1.

. .-.l,t]Lll] ,гошl()).

0.03 2 |() l5 р)t|lIии:
заIl\ рсllIlя. IIpo,I 11раl{llя

ч11lltеllIlя або зроlllсlItlя

0,01 3 l0 l5 рl,чний:
lIроl,ирання. чиtllеltня або
зDоlIlеllilя

l
l

l

l

Таб.lllця 6. Режими застосYвання засобу к!езмарк:|'' 300 1Deznlarkii 300))) /lля дезiнфекuiТ
об'ектiв на пiдприсмствах п,гахоперероьноl та ясчноl промис. oBocTl

СМ'склпц tезiнфекцii' Конценmрацiя
робочоео розчuну

(за акmuвнuм
хлором), %

кiлькiсmь 0ля
прцzоmуваннл робочоео

Dо]чuну

Час
1не,]ара
Jкення,

хв.

С посiб з п езар aJrceH ttя

mемпераmура робочuх
роэчuнiв прu
0езiнфекцil повuнна
бvmu 20-40(lC

moo.,lemOK Btldu, ,lt

Обробнi столи, стрiчковi
транспортер и. конве€ри, автомати
аrя потошiння, установки для
вrrri_rення безкiсткового м'яса

0.0l 5 l l0 20 рl,ч н и й:

проl,ирання. чиIllеt]llя
itбо зрсltttенttя

р\ бопроводи нерозбiрнi 0 0l5 I l0 20 \,'Iехаtriзоваtlий:

рсttllркr,tяItiя гlltltlt||\ l,

сисtсrti (('|I l). абtt

titil()l}Ilclltlя

Грrбопроводи розбiрнi 0.0l 5 l l0 2() рl,ч l tи i,i:

заll),рення. lIроl,ираlIllя
чиIl(сння або зроLлегtttя

Рtбочi частини tlip знiмних
чашин. диски. бiл.,lи. поверхнi
ll]аgгин. електDопили

0.01 5 1 l0 20 рl,ч ltи й:
,]аll\,рсllllя. Ilро-Iираllllя
чиlIlсIlIlя або ]potttcttttя

Ванни. жолоби збору KpoBi, ванни
е_rектроглl,шiння. ванни гспловоi
обробки. ванни охолодження.
rо-rодильнi камери

0.0l5 l l0 2() р\ 
(lllи и:

заII()l}l]clltlя- IIр(),гирilIIlIя.

чиlItсIlllя або lроIltенttя

HolKi. ножицi, вилки та iншt
iнgгочменти

0,0l5 l l0 2() рl,ч ttий:

зt]I lYpc Il н я.

l|exoBi r,ранспортнi засоби. вiзки.
пiлони металевi та пластмасовi
яшики

0.0з 2 l0 2() ;l1 чttиi;i:

llроltlраllllя. чtllllсlIllя
абtt зpottlOtittя

..\втоirtаrrlини. TpaKTopHl вlзки
контейнери

().03 2 l0 20 р1 чttиii:
Ilрогираllня. чиlItеtItIя

або зрошlеl ttlя

CatiпlapHa бiйня:
Ванни шпарки, охолодження.
траllсlIортери. жолоби. обробнi
.тtl.rи. l tel tтриф1 l,и:

Вiзки. яшtики. пiддони. ,rрiбний

0.03 2 l0 20 р1 чний:
зilI]()вlIсllllя. зан\,рсlItlя.
ltр()IllраlIllя. чlJllIсllIlя
ltбil зрсlttlсtlttя

!-!exu з вuробнuцmва KoBбacHtlt i
Kl,-liHapHux вuробiв,
напiвфабрuкапtiв, KoHcepBiB,

яliцепроdукпliв:
Кlтери. мitшzutки" iн'сктори.
\lасажери. накопичувальнi
crtltocTi. пас,гсризашiйно-
о\олоджува.Iiьнi установки

0.0l 5 l l0 20 Mexatt iзованиii:

рсчирк1,.,Iяltiя розчин\ r]

сис,tсrti (CIII).
пр()\11.1l}аI|l|я ,Ja

,,toIIo\1oI,oK) rttriitlt,lr
rtlttttиtt абtl ]1lII()t]lielItlя:

p),'l l lи ii :

проl,ирtltIня. чtllltсllllя
аrбо зрсlttlсltня

'.|.:lLll]I]и лля розлi,,IенtIя туUjок,га
:-l].tсння безкiс,гltового п,t'яса.

".l ill]IIИ jlЛЯ СОР'l')/ВаtlIlЯ. \1ИТ'I'Я 'Га

,,;lrriРекшiТ ясllь" \,1аl]lиIlи,ljlrl
- ; li,tсttttя я(,l(ь та Bi,uti:tclttrя

,,l Bi,r нoBIli\. ttttKr lrlt.tt,tti.

_, ,;,\1!,HHi. KoT,,tct,tli дl]l,оNlаl и"

. ,rpHi _1.1я яЙItспрtrJrкtiв.

0.0l 5 l l0 20 мсханiзоваrrий:

реrtирк},.rяrtiя р()зtIин\ I]

сисtсrli t('II l r.

t]ро\,1иваlll1я Jll

_l(lIl\|\l(ll \)l() \lllllllll\

rtatttиtt або,JаI Iоt]llсt1l]я:

р) ,l l lи гi:

lIротираlIltя. чиlценilя
або зрошlеitrtя

а



?ьlL-}ка\lери.
;рицюваlьнi ап

,lr)TK}l" яlцики. (метit-певt.
.-t. п.lастиковi тощо)

epxHi виробничих примiщень
.lога стiни. лверi тощо)

об'екmu
dезiнфекцii

Рс]ервуари" цистерни (у т.ч.
rro_1oчlri). смн()с гi. поверхtli
-.б.lаlttання" трубопроводи для
tlo-1()Ka. \4ол()t|ни\ trpo_r1 Kr iB.

цо_lочн}.lх ком понентi в, сум iшей
л_lо_lоо вочевих, морози ва,
ttiu*lонезу, йогуртiв, coyciB тощо,
{асоси. теплообмiнне обладнання :

rчо.,lоджувачi, фризери.
:_ Jpl] ]ill ори._с,териlIIза l,ори

t \tHocTl : заквасочники_
;аtтеризашiйнi баки. ванни для
сrrtiшей молока, морозива тощо,
кlнни трив&поТ пастеризашii, лiнii
ýзливу. розливочнi та пакувальнi
чашини. фасувальнi автомати
рi:ких i пастоподiбних пролуктiв

:^,, i вагlгttl. ltас,геризаttiйrri баки"
-,|,r,prrrr. cr,.ltl.tl,tti бlrссЙltи.
.,. ,lLl]ик1.1 сирtlваt ки ,t а itt,

ко,т,.l ll.

0.0l5

Таб,llrця 7. Реrкими застосуваt{ня засоб) <,!езмарк" j00 1Dеzmагk" З0O,li> для /lезiнфекцiТ

Таб.rиця 8. Режими застосування засобу кffезмаркС]300 (DezmarkФ З00)) для дезiнфекцiТ
,.ti'cKTiB на пiдприсN{ствах молочноI. ]\,IасложировоТ. сирноТ. плодоовочевоТ промисловостi,

цехах з вLIготовлсння морозива. йог),ртiв. майонезу. coyciB Toltlo
Кi.tькiспtь 0.tя
прu.,опl.|,в0ll llrl

l5

Чаc
]не,]ара

робочоtо розчttн.t1, JtcetlIlя,

Btldu, л хв,

l5

м cxatt iзilваt t и й:

рсltиркr",rяttiя р()Jч}1ll\ tl ctlctcrtj
(СII l). lIро!rиваl{llя зll l()II()\loI()tl)
rtийних rlatпtttt абtl зiIl]()tsl]сtlliя:

р)''llIий:
Ilр()l,ирt]l llIя.

ручний:
Ilроlирitt|ня. чиtliеllllя

р}''lllий:
lIро,Iираl]}lя. чиIllсllIlя

оо cK],lB на lllдп ствах рибног пDомисJI BocTl

об'скmц
0еtiнQlекцii'

Конценmрацiя
робочоzо ро,lчuн1l

(за акmuвнuлt
юtором), %

кLlькiсmь dля
прuzоmування робочоео

ро?чuну

Чос
зне,}ара
Jкення,

хв,

Спосiб
,]не]араJtсення

mемпераm.ура робочuх
po,l чu н i в прu dез i н ctl е кцii
пoBllllHo буmu 20-40 |)С

mаолеmок воdu, л

з_\ оопроводи. резервуари
1rp*bKoT во.rи. бу ll кер и

ршГrлtання. см HocTi, кон весри,
б-rаднання д.,lя миття i сортування
llDовини

0.003 I 50 60-]60 рl,ч ttи ii:
JаIlоI}llсlltlя. заl|)рсllllя.
Ilр(),гираllня. чиtt(сlrttя абtl
зроllIен ня

л\оJодх(ення,
tп.ороrкування/розморожуван н я,

]Ев}?ування, солiння, в'ялення,
оrггiння

0.0l 5 l l0 30 рl,ч н и й:

зftпOвнеlllIя. зiltl\,реl]lJя
пр0l-ирilIlIlя. u",,te,,,,o абr,
,]роlI|сtlIlя

Бробrення, подрiбнення,
проборошняне виробниttтво
rTani об.rаднання. тара, вi,lки.
шпки. лотки)

0.0l5 I |0 з0 рl,ч lt и ii :

}alI_\рсIlllя. Ilр()l},1раIlIlя

чtllItеllllя абtl зрtllltеtlttя

нслортери.
трiшньозаводський транспорт

0.() l5 I l0 ]0 p1,.lt t tt ii :

lIроl,ираtlItя. .tиtltеllttя або
зроlIlсIl}{я

::r:tl влtрilбничих примirrlень 0,0l 5 I l0 з0 p}''l llи й:

ll[]() l l1РJllllЯ.'IИtllСtlltЯ tli1,1

зр()IilеliIlя
J _ i:,.1,dсt]llя rropcbKtll' вtl,,tи ().()() l 5 l l00 з() ilо,,tilваtlltя засобr r lltl,,tr

mем пераmурu робочuх розч u tt i в

прu dезiнфекцii' повuнна буmu

iV] cxatt i,lotlalrи ii:

рсttиркr,tяttiя ро]чиl]) в сисtсrli
((]Il l ). Irро\lиl]аllня ,}а ,rl()lI()\]()I1)K)

r,lийllих rtattltttt або }aIloI}|IcllIlя:

ру,ч tt и й:

про,I,ираl]tlя. чиIitсllIiя або
зроIlIсtI}Iя

l\4cxarliloBlittliй:

рсttиркr,.lяrtiя ро}tIиIl\ в сисtсrti
(СIГl). rrpoMивtltiIlя за :l()lIo\l()1 ()к)

п,tийtlих пlttttllttt або заIIовIlelIlIя:

рчч ний:
IInl)l ИПillIllЯ. чlllllсllня .ri,,,

]р0lIlеIlliя

пluо.lеmок

I
- Т.бt- --

с l lllя
чиtценtlя абtl

0.0l5 I0 20

I l0 2()



L]i обладнання, машин i

uroBoK (тарiлки сепараторiв,

ýшхн. крани, муфти тощо),
iнrtй iHBeHTap. арматура,
*портнi стрiчки

-;;lt. бi_ltltlи. метii.певi ,га

jliOBi корзини. ящики

tHi виробничих примiшtень

Таб,llIця 9. Режими зас,госування засоб}, "f{е,змарк" 300
liбо

(Deznrark" З00)) для дезiнфекцiТ
Iсловостi

р),ч ни и:

Ilро,|,ираttltя. чиutенllя або

зроIllсн tIя

мсхан iзований:

реrtиркl,ляltiя розчиlI\, в сис,t,сrli
(СII I)" trроrlивiillt|я за лоll0NlоI,tlк)
rtиiittих пtitttlиtl або заllовltеlIllя:

рr,tttий:
tlроIираlIllя. tl1.1IlLe l]ня ltбо

рl,ч гt и й:

lIро,гираllня. чиlllоilllя або

об'сктiв на пiппDи мствах конди ько[ та хлl0оllекарськоl промисл

об'скmtt
0езi нфlекцii

Конценmрацiя
робочоzо
розчuн!

(за акmuвпuм
мором), %

kiltbkicmb dля
прuеоmування

робочоzо розчuну

Час
знезара
,rсення|

хв,

Спосiб
знезараilсення

mем перOmур а робочuх 1lol чu Hi в

прu dезiнфекцii повuнна б.уmч

20-40 0сmаблеmок воdu, л

а.fнання та апаратура для
..ка кфrt}. варильнi ко,гj|и для
)п)- чани. MipHi бачки.
lспортери. мiшалки. змiшr вачi

о. iHBeHTap для приготування
loi rlаси. трубопроволи. тара

0.0l 5 l l() l5 l\4cxa rr i зtlваlr и ii:

рсrrиркl:rяrtiя ро]Llиl{\, в сисгсrIi
(Cl [1.1. rlроrlиt]iiнllя ]а ;loIlo\loI{)K)
лtийних лtашtиtl абtl ]atllовIlсllня:

п} 
,Illи й:

llро,гираIl}lя. tlиlllенtlя аOо

]I( 'lll!'llllЯ
,,ll збttванltя Kpclt1, 0.0l5 l l0 l5 \,I cxatti,;oBatt и й:

реtrиркr,-lяttiя ро]tlиll\ в ct,lctcrti
(('ll I ). rrроllиl}аtll]я за ,l()tl()\1()l ()t()

lt l.t й tt t.t х rl attt и t t або,Jilt l()I}l tcl I l |я

-rш J:rя оздоблення TopTiB i

ечок
0.0I 5 l t0 l5 рчч гtи й:

IIротираllllя. чиlIlенllя або

зпоllIен ня

iiчнi :gгалi обладнання,
арат},ри. роз'емнi вузли посуд

р (ф_rяги. бiдони. металевi та
r.rigги_lеновi корзини, ящики
ruo)- iHBeHTap

0.U l5 l l0 l5 MlexaH i,зовilн и ii:

рсttиркr'.tяttiя розчиl]\, в сис,lеrli
( ('I I l )" l lpobtgt]aI l llя ]1I,1oIlo\]ol,()l()

r,l ий t tltx ltllttt l.ttt абtl ]aI loBtlcll llя:

рr,ttttlй:
lIротираllIlя" чиIltсllня at)O

зроtl]еtlIlя

,-,пrн i виробнt.л.l их tlримtiutеtl ь 0.0l 5 I l0 l5 рr,ч н и йt:

llp() l ира11IIя" чt]IцеtllIя або
}n()lllclll|я

Т:rб,rrrцЯ 10. РежиМизастосуВання засобt <,ЩезмаРк' з00 (DеzmагkФ З00)) для дезiнфекцiТ
об'сктiв на пiдп исN,{ствах з ви ництва напотв (алкогольних, безалкогольних

Спосiб

об'скmч
iезiнt|lекцii

.1 J.ll]I,111Hl резервуарИ
-;1,1br ri резсрвуари. танки

^ ].1,+,\ t]ан}]я. rlилi l t,.tро-коltiч Hi

-,:. збiрники. Kytltiжtti
зерв},ари тошо). трубопроводи
ъrr нiкацiт

.,,бrI illttики. (li.llь,гри.

.].] гори. llастеризатори.

, lJ.lblIC tlблliдttаrtня.
,l BaL] Hi,l,il зак1,1tоркlвlt;t t,tli

Ki,,tbKicmb dllя
llpu?()m.|,BaH нл

робtlчtt,,о рвччtt.уl
mаб.lеmок '| BoOu,.l

Конценmрацiя
робочоео
ро]чuн.ч

(за акmuвнuм
мором),'% 20-40 |lC

( d е з i н сР е к t1 i Kl .|1 () )l{ l l (1 п р ов с l d t t п t l t з

d о d ct в а н н я,tt Г), 5 o/o,1t 
u нl ч о l о з ct с, r il t, t

мсханiзований:
реrtирк1,1яrtiя ро,]чиt|\, в ctlctcrll
(Cll l)" ltроrlиl}illIllя ,iil .L0ll()\I()l !)l()

rtlliltttlx rtatllиtt або ]aII()l]IIcl tllя :

р\(]tlии:
t] ро,I,ираlt ня.

зрошеIIlIя
механiзований:
рсrtирк1,;rяrtiя ро]чиIl}, t] cl]cfc\Il
(СII I). ltроrtив|ttll|я ,]а _1()Il()\l()I Lltri

ьlийttих rlаltlиlt або,]а] l()t]IIL,l]l]я :

ч 1.1l IlcH tlя аоо

0.0l 5

Llllии

10

0.0l l l5 l5

0.0l l |5 l5

0"()l 5 l0 l5



наповнl{)вllльнl тр),оки

'. i.1_1нання- \1alIlиIl.
,. станOвок: ap!la,I,},pa.

]iB!'ll Г

i l]JK}1. б\т,]i" (l;яr,и. бirlоtlи

з ilроOнt{ч tlx приN,l l IIteHb

чиlllення

зан) рсння. IlpOl ираl|}{я" чtllltеltllя
або зрошення

-l

р},ч | lи ii:
Ilро,гираIlllя.
JpOtlIcH ня

ч и lцен ня

4. зАстЕрЕ}кнl зАхо/Iи при роБотI з зАсоБом
-1.1. Необхiднi засоби захисту шкiри, органiв дIIхання та очей при роботi iз засобом.
Bci роботи з приготування та застосування робочих розчинit] к/{езпtарк:{ 300 (t)ezmark'i

.:l,.)собоN{ зрошення. атакож роботи iз зас-госt,вАllIIям р()зчиtIit] засобу KoItI{cIITpaIliT вишlе

, j.t ак,г1,Iвним xJlopoIvr) слi;t Ilроl]оllиl,и iз BltKoprtcl,a]tllIя\l засобiв захистy органiв jlихаiIIIя.
. :.: г.1 очеЙ - у захисному оilязi (xa,ra,I,. tlIаI]очка. tpap1,1,x iз ltрогумоtsаноТ тканини. гумовi
,_::,:чкl1. г\\,Iове tsзуття), у захисLtих окуJIярах тиrI}, I1()-1, ПО-2 чи монобJIок, у респiраторi або
- .l \I або РПГ-67 з патрономt марки В.

Роботи iз застосуванlIям розчиIIiв засоб},ко}{Ilентрацii (за активни1\,I х"порошл) вiд 0.015 до

tsк.lюL{но. слiд r]роводити у захисttоN4\,о..tязi (xii_,lar. IIli1llotIKa. фарту,х iз проlумtlваtIОI'

:::itt. гr rtoBi р} каt]ички ).

-1.2. Загальнi застереження прлr робоl,i iз rасобом.
_]о роботи iз засобом <!езмарк't'] 300 (Dezmark(|' 300))) не доrIускаIоть осiб молодше 18

, .. tlсiб з пiдвищеною чутливiстю до хлорвмiсних речовин та zutерг,iчними захворюваннями.
:}l\ ;ttitttlK т,а xtiHoк, якi годують немовJIят.

ГIрll проведlеннi робiт з лезiЙфекIliТ заборсlIIя(]ться паjtиl,LI" I]жива,ги Тжу,; слi,.t vltикати

.:__,iiIня засобу на rrrKipl,Ta в очi. IIiсля роботи об;lиччя та руки с.ltiд вими,ги воlцQю з ми-rIоNl.

5. мЕ,годи у,1,IJIIзАцIi зАсоБу
Засiб з вичерпанt.trt t,epпlittoN,{ при.rlа I IIttc I i або Itскоtr,циtIiйний внасrtiлок пор)/lI]еIIr{я y]\{ol]

- j:.iI|,tIlllя Ilереласться IIа .lоI,овiрних ),l\,IOija\ сIlсtliir:tiзова1}{и\,j оргаltiзаttiяr,t або IIос],ачaLпь}Iик\,

. llt,реробки чI.I 1,т,илiзаrtiТ.
Вi:tпрачьованi або невикористаrli ttротяI,оN,I строку придатIIостi робочi розчини засобу

__.-зrtаркЦ 300 (Deznlark- З00)>) зливають r,канапiзаrliю (без поперелньоТ нейтралiзацii та без
] з-_]ення водоtо).

}'вllпадку роз_цLlваIlItя розLlиllи,засобr ri/[е,зrlарк" ЗOU 1Dt-zlllагk'i _]00)) зN{ивак)ть BсJItlK()K)

,.iict,Kl BclJ{lt. Ilри випа_tкоt]оNI\,роз,цl.{I]аtIlli розчиrtiв,засобу або розсиltаtнtli засобу робоrи з iх
^,,1llрання необхiдно виконувати з /1отри]\,{ання1\,1 I1равил особисгоТ безпеки та :]астосування]\1

_.- ,]iB iндивiдуального захисту,

б. ознАки гострого отрус,litIя. }дхоllи ttt]PlIIoI допомоги
6.1. Ознаки гос,t,рого отр\,сItIlя.
За l,моlзи недоl,риN,{аllIlя зас,герс)I(llих захо:liв I\lо)t.гIIlва Ilоява ознак IlодразIIеIIt{я сли,]овtl\

. ,rHoK очей (рiзь. сльозотеча) та органiв /{иханtjя (лряпання у горлi, кашель, часте дихання.
_ ,]ення з носа), може виникI{ути головний бiль.

6.2. Захо/tи першоТлопоNtоги при по/lраlзllеlllli органiв лихання.
IIри появi озLIак IIоi(разнсtIня орtаttiв.llихillIIlя необхiilttо lIриIIиlIи1,1.r роботl,iз засt]бо\l.

_.-]зя\далого негайно вивесl,и на cBilte ltовir,ря або в iнпtе ttрl.tшлittlення. Рот та t{ocol-,IoIK\

механiзоваlrий:
реrtирк),пяttiя розчl,ill\, в сисr,сrti
(('lI l). lrроrtиl}АIItiя ]а .,loll()\loI1)K)
rt t.tйtlttl rtattt tltt абtl ]itI l()I]llclll lrl :

pl .t ttи ii:
}аlIо}]нсl{llя. заll) реllt]я.
llp(),I,i.lpaIlllя. чиtllеIlIlя або
зрошення
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, ,_,aKaTtt водоIо. датлt тегIJе Ilитво. IlpLl }]c()i.)xi.,lllocliзверttутися ltо.лiкаря.

6.З. 3аходи перпlоТдопоNIоги прш попа/lаннi засобу в очi.

_.llIt випадковому попаданнi засобу в o.Ii необхiдно TepMiHoBtl tIромити Тх прirто'lнtltо

_f t..IягоN,I 1 0- 1 5хв., закапати в очi 30% рOзtlин суль(lаши:rу rIа,I,рiю (аrьбуltил) ,га зверrrутись

:- l-

б.2. 3ахолrr перпrоТ /lопоNIоt,tl прIr попаланнi засоб1, на lttKip},.

]:lt вllпадковому поllаданнi засобу на шкiр,ч потрiбно ре,геJlьно промити ypa}Kelly дiляltку
j:1,]ю во.fою, пiсля цього змастити шкiру пом'якtttува,,Iьним кремом.

6,-l. Захоли перrпоТлопомоги при попаланнi засобу до шlлунку.

,l':lt ВИllадковому попаланнi засобу в Iхлунок Heclбxi,,llto дати виIlи,ги гttlтерlliлсlп,lу кiлька

: l]r)_l!]. tloTiM вжиl,и l0-20 ltо;lрiбгrеtlих,r,аСlлс,гt)к ак,I иt]оt]аtiоI,о вуl,iлля та зверн}''I'ИСЬ llc)

7. ПАКУВАННЯ, ТРАНСIIОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРIГАННЯ ЗАСОБУ
7.1. Пакування засобу: засiб к/{езмарк- 300 (Deznlaгk" _З001>> виIlускасться у виt,лtяlti

*._,ý. \п&к(()ваних ч поJlliп,lерн1, гару IlaKcTt{ з lt,lilзttсlвих tltl;tiмерних матсрiалiв,iалiв, флакони,
__::;]. банки. контейнери. вi;цра, туби з I IBX. коробочки вiд l0 шт. до 1000 ш]т. або

: -\ll.lbHi пакети (сошетки) вiд 3,2 г до 1000 г або в iншiй,r,арi та кiлькостi за потребою
::-.ilKa та ), виглядi порошку.

-.2. }-rtови I,ранспортування засоб1,: транспорт\,I]аIIllя засобу </{езмаркЦ'300 1Dezmarklo
зliйснюrо,гь автомобiльним. зtLlti:зltичttим. авiаltiйllиь,t або волlIим транспортопl згi.,tно з

__ 
., :. ],]\I II перевезеII Iля вiдпо BillHoi ка,гегорiТ ваtr,гахti в.

-.З. }'rlови зберiгання засобу: засiб к/]езмарк" 300 (Г)еzmаrk l'' З00)) зберiгають в упаковцi
-:]llKa. tцiльно закритим, у темних. критих. сухих складських гlримiшlеннях. якi не мають
, .\ _].lя зага-lьного користування.

-.-l. ['apalt,гiiiHrtl"l тeplriH ,зберit,аtlня засоб1,: 4 (,rотири) роки вi,,1,1(а,ги виготоI]леIlня.

8. ФIзико-хlмIчнI тА АнАлI,гичнI мЕI,оди ко[Iтролю зАсоБу
8.1. fiезiнфекчiйний засiб <!езмарк:'{ 300 (Dezmarkli 3001>, у виг.ltялi таблё,гок/порошIку

]r,1.I}осгься за нас,г\,пни\{и показниками якостi: зовнiшнiй виглял, запах. конlIеltтрацiя
::-._,BlI\ ioHiB. NlacoBa Llac гка активного хJор} . ссрелtlя маса таб;lеток" вказаI]ими в габл.1 l .

Тзб.TlIця 11. I1оказники якос,ri лезiнфекцiйного засобу <</{сзмарко З0O 1Dеzmаrk- З00),>

назва показнltка Норма Метол контролювання
згiдно з

Iltlptltttott
бi-ttlt о Ko.tl,tlpl

,rJlацiя воднсtзих ioHiB. 0. l 016 
рсlзчиrr. pl l од.

АlIдj.1 l]LlcTKil акТИl}lIоl'() \.'l0p\
- i-rl]Ll tjtle Iltri v Bo:ti l rаб.rсtк1,1 абtl пороutк

_ - - .ilя rlaclt ,габjrстки абtr ttава;кки tloptltrl]!),,,| _,__

8.2. Загальнi вказiвки щодо проведення аналiзiв - згiдно з Д.СТУ ГоСТ 27025.
Д,опускасться застосyвання iнших

, -:rlсристиками та обладнання з технiчними
..;lBicTb, передбаченi технiчlIими умовами.
:.lчеtlа в цих 'Гехнiчних y]ltoBax.

8.2.1. Загальнупробуотримуютьметоло\,{вiлбиранняпробiзIlеменше.tliж,грьохо.,lI]нl{Llь
,ctlopTHoT тари, якi вiдiбраlti виIlаilкоl]иN,{ Iu"цяхом. Для TpaHcIlopTHoT ,гари. яка rtiстtlгь
::ilBLly тару. вiдбира]оть по 2 одиницi сполtивчоТ тари дJIя проведення випробуваrtь.

12

засобiв вимiркlванttя з метрологiчнrtrtlt,-
характерисl,иками..що заоезпечують l,очнlс гь га

а також реактивiв. за якiстю tte ни)кчи\. Hi,+.

,toK\,\1cIl I аl(lя ()lр\lи )
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: - Точковi пробt.l вi:бирають чистою сухоЮ ложко}о, занурюючи iT на Зl4 глибини
,: 'з111-r траНспортноТ тари. Об'еднану пробу оl,римуюТь змiшtуваti}{ям одI{акових за масок)

_-;;: ]tlЧковltх проб. \4аса об'сднаноТ проби - не Met]ttle 50.0 г. 11ри вiлборi проб з туб _.

*- ,ь \1eTo_]O\l ((на ос.-liпi> lto 5 т,аблеrок.
_ i Bl: об'с-tНаноi lIробИ вi.ltбираrtlть ссре,IllIю Irробу. яку лi;Iя,гь на двi piBHi частини -

--:,,i iKoHтpo-rbH1,, КонтРо.цьнУ llробу'вплitllуtt-l,t,Ь у сухУ LIисту I,IJIяшкУ, закривають

.-.. забезпеч1 с вllхiд газl,iопломбовуIоть, та наклеюють етикетку з зазначе}{ням: Llазви

бr: позна.IеннЯ tIих .гехrliЧних y]\IoB; дати т.а Miclle вiлбору проби; IloМepy парт-iТ,,:-_: :] засоо\: познаLIення tIих ,гех1l1чнИх y]\IoB; ДаТ]

: , -trв.lеIlня: прiзвлtrце особи. rпо вiдiбрала пробу.
\.З. Вlrзначення зовнiпlньоI,о виглялу
.... 'Hiit вlII,-lяД визначаюТь вiзуагtьно. розгj]яДакlчи таб:lеl,ки. розташ]ованi на чис,гоl,tу
- . .,Itr ПаПер) .

\.-l Вltзltаченl{я,]апаху
:._:.знiстЬ ixapaKlep запахУ перевiряють органоJIеI]тич}Iо. HaBiTb пiсля розведення засобу
. _ .BBi]HoltleHHi 1:50 повиrrен буr,и вiдчутний спсrlифiчний запах хлору.

\.5. ВlrзlrачеIIня KoHttetlTpaltii водневих ioHiBo p[,I
, : _, \1етод визначеtIня показItика коtiI(сIl-граrtiТ во/I(IIевих iorriB (pl,l) базуе,гься на

_:_l::n. РiЗнliцi потенцiа-пiв Milt двома електрода\tи (вимiрювzulьним i порiвня.ltьним).

:,,:,.. в проб1 . що дослiджу€ться.

!!ýсlJ мiрний лабораторний скляниЙ, згiдно з I-оСт 1770

Iйrативною документацiею ;

штiн:р 1-250, згiдно з ГОСТ 1770 або згiдно з iншою чинною
rвpмolIeTp рiдинний, згiдно з ГОСТ 28498 або згiдно з

:ef,KTll ви:

-.iобtlТ \Iарки з набороп,t e.ltet<T,po;1iB:

i]_]-50 тхс. згi.,lнtl з ГоСТ 25 jзб абtl зt i.,lttcl ,l iHttloto чинною нормативною
"t l1 )'

або згiдно з iншt,lло чиннок)

}rормати вною докуNl et1,1,atli cro :

irtttIoKl 1-1инн()ю нормаl,ивIIою

,, .'rl.a.,з itlTepBa-rort вимiрюваtIих тс]\,lllера,г},р зi,,1 0()C;lo 100 ('С,:з ве;lи,lиItок) ttолi;lки l

- ýтilЕlарТ-титрИ для пригОтуваннЯ зразковиХ буферниХ розчинiВ дJIя pH-MeTpiT, згiдно з ДСТУ
гост 4919.2. t

S -i.2. Проведення контро.|iювання
::iI вrтrriрЮють безпоСередIIьО в пробi. tцil дос,пiдЖу€,гься. p[{-Mel,p iе:rсктродtи готук)ть ilo

.l ,, вi_]повiднос,гi з ittстрrкцiсю. ltlo нп,цз6,l nar.lto r]риJIаilу, Гlас,гройкч IIрилаjlу Ilроводя,гь пО

- a-_!'!L \\ розчиIl)'. ЗIIаtlL.tIIlя рН якого,]e,l\l.t'l'b в дiаttазонi випliрюваtlь. IIlо прово/lяться.
, ,'it-lвзl1}lй 0.17o розчrlII tl|LIиBaK)Tb в с,гакан rtiс,гкiiс,гкiстt<l 50 cMr" KiHrriKiHui електролi,взttltй 0.17o РОЗЧrlII tliLIиBaK)Tb в с,гакан \1 tс,гкlстIо 5U см'" кlнцl електродlв занурюють в

\ взн\ пробу. Е.rект1-1оJи не повиннi лотtlрltу,ватись до с,гiнок i днища стаканУ. ЗначеННЯ

в
,_;ý\ взн\, п

,, : ltl-]ttlTb по шкалi пplt.-tli:r'.
8.5.З OrrpallIoBaIlllя l]L,з\,.rlьтатiв
]а кiнцевИй рез1,.,tьтliт прийlп.лаIогь cepe:lIlc арифметиLlне резу:tы,атiв /IBox IIapzuIeлbIlLlx

:а]ВдНЬ (розхолхtення rti,K ни\lи не пови}lнО lIеревиIIIуВат,и 0.2 оilиllиtti pI,1. iIlтеграл сумарноi'

, 1лtt BiIrripIoBaHI]я + 0.1 ).

8.6. ВIrзначення rtacoBoT частки aKTtlBIloгo хлору
S.6.1 . l lрилади. реактtlви. llопомiяtнi маr,ерizuIи:

, .l;rбораторнi заr,ального при1]lIаЧенttя 2-t,o класу.тоLIIIостi згi/tIIо з ЩСТУ ]270 з найбiльtltокl

l-;rr ЗВ?)ItуВаI{Ня 200 г:

,.:снтацiсю;

: -lНДРИ 1_25 (50) (250)-2 згiднО госТ 1770 або згiдно з iнlllою ч1.Iннок) нормативною
,,,tентацiсю;
.:iilни B-1-100 (250) 'Г(] зt,i,litrо
.,.1L-нтацiсlо:

lt]lt к-1-250-29/32 ],С згiднО госl'25зз6'або згi;tНо з iншоЮ чинною HopмaTllBtIOK)
,,:еtrтацit,ю;

I

l'OCl' 2-5336- або,lt,iлtlс,l :з iHltlotc-l Llинною LIopNla],I,lBt{oto

1з



- gщтIМ фарфорова з пестикоМ згiднО госТ 9147 або згiдно з iншою чинною нормативною
uентачiсю;

- mлiй йодистий згiдно госТ 42З2, ч.д,а. або згiдно з iншою чинною нормативною
шlтнrгацiсю. розчин з масовою часткою 10 О^, свiжоприготовлений;
-шшrl0пl otцoBa згiднО госТ бl, х.ч. або згiднО з iншою чинною нормативною документацiсю,
рш-ш з масовою часткою 20 О/о;

- Iпgюта сiрчана згiдно госТ 4204, х.ч. або згiдно з iншою чинною нормативною
шцтЕЕfiuliсю. розчин з масовою часткою l0 %;
-щдарr-тIтР натрiЮ тiосульфаТУ ДлЯ приготування розчиНу конценТраuiТ С QliаzSzQзх5Нz0) :
П,Ш пrо,ь*'1ч];
- Ip0fl[anb розчинний згiдно гост l0lб3 або згiдно з iншою чинною нормативною
шп:\\aеЕтацiсю, розчин з масовою часткою 0,5 О/о:

- шдr JнстиJьоВана згiдно госТ 6709 або згiдно з iншою чинною нормативною документацiсю.
8.6.2. Пiдготовка до випробування:
приготування розчину йодистого калiю з масовою часткою la %.
зважують l0 г. Результат зважування записують з точнiстю до четвертого десяткового

шшпц- НаважкУ йодистогО калiЮ розчинюЮть в 90 см3 дистильованоТ води та добре перемiшують,
Пригоryвання розчину оцтовоТ кислоти з масовою часткою 20О%.
РОЗЧИН ОцтовоТ кислоти з масовою часткою 20% готують розбавленням кльодяноТ>

шшштовэТ кисJоти. Об'см кльодяноТ> оцтсlвоТ кислоти (V) в см3,
необхiдний для приготування l дм3 розчину, розраховують за формулою [1]:

V- C*Pro*100*l0
С1* Р, , [1]

е С' - потрiбна \,1асова частка кислоти в ро:зчинi. % (20 %);
?: - г\стllна розt{иllу оцтовоi кисJlоти з ]\{асовою часткою 20 %. г/см];
С, - \IoCoBa частка кльодяноi>> oliToBoT кислоти. О%;

Р - г\стl{на (-lьодяноi> оцтовоТ кисJIоти, г/см],
S.6. j. Розрахованийt об'см кльодяноТ>> оцтовоТ кислоти обереяtно, невеjIикими порtдiями.

_, :,.l___ll ючи. в-lI{вають \. воду, i доводять об'сшл розчину до l дмз.
П plt готr,ван ня розчIi н)' Сiр.lппо,' кислоти з N.,Iасовою часткою 1 0О%.

Рt]ЗЧrlН сiрчаноi кI,1с.lоти з N{асовоЮ часткоЮ l0% готують розбав.lIенням кконц'ентрованоТ>
- ] -::.tli к}lс.lоти вiдповiдно :о лабораторних методик.

Прltготування розчину сiркуватистокислого натрlю конuентрацii
'"_l ý;r_):x_ý]{:0) : 0. 1 rто,-tь'Jrтз.

РtlзчIlн тiосульфата наr,рiю коIIцентрацii С (NаzS:O_зх5Н:0) == 0.1 моль/дмj готукlть iз
::j,ll1

I lрlrготування розчrtну розчи}tIIого KpoxMallo :] масово}о часткою 0" l %.
:', lOTb 1.0 г розчИнногО крохмацю. HaBaritKY розлtit,tIують в 10 смЗ дистильованоТ води ло
,:'.1.1ННЯ однорiднОТ cvrrimi. повiльнО в-пивають. гtеремiшуЮчи, В 90 см3 киllлячоТ во;tи i
:. я 1ь протягом (2-З) хв.

3,6.4. Викоttаltня ltltа,-ti,зv, Визttа,леtlttя r.tacoBoi' t{ас,гки актиI]ti()I,о хJIор!. tз т.аб.,tсгкllх i
-, .1.1\.

}' конiчну колб1 вrlосять o;1tiy табле,гку або З.0 r, trtlрсlшку, зва}I(еIlих з точrliсТЮ до 0.0002
- _1а]о-гЬ 40-80 смЗ Bo.1l,t. закриваюТь пробкоЮ i ретельнО перемiшуюТЬ до повного розчинення.-.,.:. 

розчиН кiлькiснО IIереносяТь у плiрнУ колбУ на 200 смЗ, довоДять водоЮ до мiтки i ретельно
_--,,liш]\,юТь. З колби вiдбирають 5смз розчи}rУ для анzuliзу у конiчну коrrбУ пtiсткiстю250 crrr.

-": _-1одак)Ть 10 спlЗ водI,1. l0 смЗ розчин\' сiрчаrtоi'iiбо trIl,гоВоi кислоi та l0 смj роз.ltl,,,
..:aТОГО капiк-l. КолбУ:]акривак)Ть llробкоЮ. rtepcr,tilltvtoгt, i c,t ав,пяlь \,TSN,II]e Mict{e на 5 хви.rltн.
-_ Lцо видiлився титрvкэть 0.1H Boi(tlиN,{ р()зчиl{оl\,r r,iосулЬфагу, на,грiя до свiтло-)Itов.IоI,о

, _l]в.lення, додають l смj розчину крохмfuцю i продов}кують титрувати до знебарвлеtlня." 5. Опрацювання результатiв
:-t)BV час'гку активного хлору в засобi (Xr), у вiдсотках, розрахотrук)ть за формlrлою [2l:

I4



Х|=
|,, . 0,003545 * 200

{< l00
m* q

.1е m - шtаса проби (таблетка або порошок). г.
Vl - об'см розчину тiосульфату натрiю, який витрачено на титруван}tя проби, см3.
q - об'ем проби, см3.
0-003545 - вага активного хлору, яка вiдповiдас l см3 розчину тiосульфату натрiю

шЕцЁЕграцiТ 0,1 моль/длдЗ, г/см3.
Ъ рзультат аналiзу приймають середне арифметичне двох паралельних дослiдiв,

р.rвзбir,нiсть lliж якими не повинна перевиtltувати 0,Зо/о за ловiрчоТ ймовiрностi Р:0,95.
8.7. Визначення середньоТ маси таблеток
Дтя визначення середньоi маси таблеток зважують l0 таблеток. Середню масу таблеток

tЬfl обчпсjIюють за формулою: М : m./п,

де: m - сумарна маса зважених таблеток, г;
п - кiлькiсть зважених таблеток.

12]

15



--

I

ltlc грr кшiя .з застос\ i]ilнtIя .tезiн(liкl,rоIIого
засобr <!.езrtirрк Ц30() 1Dezmark 

-З00)>

вlлробнttцтва l-ОВ ((У
'rехttо.ltогiТ 

"1I]-Д,,. \/ltраТна]

l 5 (гt'я,t,Irа:lIlJl I,b) аркr,tttirз.

Генерzuiьний лиректор
П,В.Бартковськи

й r',',rer


