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dezynfekcja powierzchni

Płyn do dezynfekcji powierzchni nie mających kontaktu z żywnością oraz
mających kontakt z żywnością (poza obszarem medycznym) wykazujący
działanie wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze.
Do użytku powszechnego i profesjonalnego
Sposób użycia:
Spryskać powierzchnię płynem z odległości około 20 cm, dbając o całkowite jej pokrycie.
Odczekać ok. 5min. Wytrzeć do sucha czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.
Powierzchnie mające kontakt z żywnością po dezynfekcji należy spłukać wodą pitną.
Do stosowania na drewno, plastik, szkło, płytki, ceramikę, kostkę itp.
Jednorazowe użycie produktu: przewidywane stosowanie max. 1 raz w tygodniu; nie są
wymagane żadne dodatkowe zabiegi powierzchniowe. Wykonywać regularne
czyszczenie, tj. standardowa pielęgnacja przestrzeni (sprzątanie). Produkt nie zastępuje
standardowych środków sanitarnych przeznaczonych do czyszczenia.
Długotrwałe regularne stosowanie: oczekiwane stosowanie do kilku razy dziennie, co
najmniej 2 razy w tygodniu lub więcej. Przy częstym stosowaniu może powstać cienki,
lepki film, który jest w dużej mierze tworzony przez mieszaninę substancji aktywnych.
Dlatego niezbędna jest regularna konserwacja. Produkt nie zastępuje standardowych
środków sanitarnych przeznaczonych do czyszczenia. Resztki filmu można zmyć ciepłą
wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.
Przed nałożeniem na duże powierzchnie i obszary o wysokich wymaganiach
estetycznych, zaleca się przetestowanie produktu na mniejszej powierzchni, celem
sprawdzenia jak wpływa to na wygląd podłoża (np. bardzo błyszczące podłogi, stal
nierdzewna, okna itp. mogą stać się lekko matowe lub pojawić się przebarwienia).
W przypadku stwierdzenia niezadowalającego stanu powierzchni (wyglądu, interakcji z
powierzchnią itp.), należy przemyć powierzchnię ciepłą wodą, ewentualnie odpowiednim
środkiem czyszczącym. Produkt nie powinien zmieniać wyglądu powszechnie
spotykanych powierzchni użytkowych (podłogi, stoły, okna itp.). Na powierzchniach
nietypowych należy wykonać próbę.
Długotrwały efekt: jeśli powierzchnia, na którą nakładany jest produkt nie jest
zanieczyszczona, nie występuje jej ścieranie (np. ruch pieszy, przejazdy wózków
widłowych) lub wypłukiwanie substancji czynnych pod wpływem wody lub innego
rozpuszczalnika, substancje czynne nadal pozostają na niej aktywne. Badania działania
profilaktycznego na grzyby i bakterie wykazały kilkutygodniową profilaktyczną ochronę
gładkich powierzchni (np. w przypadku drewna, którego powierzchnia pochłania
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większość substancji aktywnej, jest chroniona przez kilka miesięcy, w zależności od ilości
substancji aktywnych nawet kilka lat).
Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu, w prawidłowo oznakowanym
pojemniku. Zalecana temperatura magazynowania: 50C – 300C. Unikać bezpośredniego
działania promieni słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia.
Opróżnione opakowania należy poddać unieszkodliwieniu lub recyklingowi zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Odpady po produkcie oraz przeterminowane pozostałości
produktu składować w oryginalnych pojemnikach. Utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Utylizacją odpadów oraz opakowań odpadowych powinny się zająć
wyspecjalizowane firmy
Uwaga
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem
produktu.
Używaj tego produktu bezpiecznie. Przed użyciem uważnie przeczytaj dołączone
informacje na opakowaniu.
Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się, pierwsza pomoc: patrz etykieta i
karta charakterystyki.
Substancje czynne:
Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) [CAS: 68424-85-1]:
3,3g/1kg
Chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC) [CAS: 7173-51-5]: 1,7g/1kg
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