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 Skuteczny w obecności materiałów organicznych 
 Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze  i wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych                                                                

(w tym koronawirus SARS-COV-2) 
 Nie zwiera alkoholu, barwników i kompozycji zapachowych 
 Bezpieczny dla środowiska i powierzchni 

 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Produkt płynny gotowy do użytku o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i 
wirusobójczym wobec wirusów osłonkowych (w tym koronawirus SARS-COV-2). Do 
higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i niemających 
kontaktu z żywnością.  
Do dezynfekcji powierzchni, urządzeń i instalacji przemysłowych, parowników, 
klimatyzatorów, kanałów wentylacyjnych oraz klamek, uchwytów, mebli, telefonów, 
laptopów, desek klozetowych, kabin prysznicowych, wanien i strefy SPA, ścian i 
podłóg, powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością. 

SPOSÓB UŻYCIA 

 

HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK 
Nanieść co najmniej 3 ml produktu na czyste i suche ręce, wcierać do wyschnięcia. 
Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 90 s. 

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 
Nanieść produkt bez rozcieńczania na dezynfekowane powierzchnie metodą 
natryskową, pozostawić na przynajmniej 15 minut. 
Po zastosowaniu produktu na powierzchniach mających kontakt z żywnością należy 
spłukać powierzchnie i zastosowane urządzenia zimną wodą zdatną do picia.  

WAŻNE SKŁADNIKI Substancja czynna: Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-
C16)) 0,9 g/100g. 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-
CHEMICZNE 

Gęstość przy 20˚C, g/cm³:  1,00 ± 0.5 
pH produktu (1%):   7 ± 0.5 
Zdolność pianotwórcza:  Niska 
Termin ważności:   24 mies. 
Temperatura zamarzania:  < 0°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. 

INFORMACJE DODATKOWE Do użytku indywidualnego i profesjonalnego - przy użyciu środków ochrony 
indywidualnej w przemyśle rolno-spożywczym, zakładach opieki zdrowotnej, 
obiektach publicznych i przemysłowych. 
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Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.  
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 1756/TP/2020 

OPAKOWANIE Rozpylacz: 13 x 750 ml kod: 1840001 
Kanister: 4 x 5 L kod: 1840005 
 

 


