
ULOTKA INFORMACYJNA 

DR FOG-Steril OXY 
PRODUKT DEZYNFEKUJĄCY                                                             
- NA BAZIE NADTLENKU WODORU 
 

 

 

 

Producent / Podmiot odpowiedzialny: DRACO-BIS, Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska, www.draco-bis.pl 
Biuro handlowe: Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, tel. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl 

 Całkowicie bezpieczny o czystości spożywczej Food Grade 
 Nie zawiera związków powierzchniowo czynnych i chloropochodnych 
 Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze  
 Skuteczny w niskim stężeniu i temperaturze 
 Nie wymaga spłukiwania, rozkłada się do substancji neutralnych chemicznie ulegając całkowitej biodegradacji 
 Zmniejsza zapotrzebowanie tlenowe ścieków przemysłowych 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Produkt płynny do dezynfekcji powierzchni niemających jak i mających kontakt z 
żywnością. Przeznaczony do stosowania przez zamgławianie przy użyciu 
generatorów pary/mgły metodą ULV. Wykazuje działanie bakteriobójcze, 
sporobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze wobec wirusów 
osłonkowych (w tym koronawirus SARS-COV-2). 
Do zastosowania profesjonalnego w obiektach użyteczności publicznej, zakładach 
przemysłowych, rolno-spożywczych, prywatnych oraz innych wykorzystywanych w 
działalności zawodowej. 

SPOSÓB UŻYCIA 

 

Rozcieńczać w zimnej wodzie bieżącej i stosować wg. tabeli: 

Zastosowanie Stężenie Temperatura Czas 

Zamgławianie 0.1 – 0.3 otoczenia 5 - 15 min 

*Stężenie podane w: I / 100 l wody bieżącej. 
 

Po zastosowaniu (na powierzchniach mających kontakt z żywnością) należy spłukać 
powierzchnie i zastosowane urządzenia zimną wodą zdatną do picia.  

WAŻNE SKŁADNIKI Substancja czynna: nadtlenek wodoru 35g/100g. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-
CHEMICZNE 

Gęstość przy 20˚C, g/cm³:  1,10 ± 0.5 
pH produktu (1%):   4 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   12 mies. 
Temperatura zamarzania:  < -5°C  

MAGAZYNOWANIE Magazynować z dala od niskich temperatur oraz bezpośrednich źródeł 
nasłonecznienia, w temperaturze: od 5 do 35˚C. Pojemniki muszą posiadać oryginalne 
zamknięcia i etykiety. Pojemniki z produktem chronić przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

BIODEGRADOWALNOŚĆ Zawarte w produkcie związki powierzchniowo czynne spełniają kryteria 
biodegradowalności zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 dotyczącym 
detergentów. 
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Producent: DRACO-BIS, Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, Polska, www.draco-bis.pl 
Biuro handlowe: Korzeniew 110, 62-831 Mycielin, tel. +48 62 767 23 55 / 62 767 23 85, e-mail: biuro@draco-bis.pl 

INFORMACJE DODATKOWE Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.  
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 3451/TP/2021. 

OPAKOWANIE Kanister: 4 x 5 L kod: 1810005 
Kanister: 22 kg (20 L) kod: 1810020 
Beczka: 220 kg (200 L) kod: 1810200 
 

 


