
Postać produktu: ciecz
Nr pozwolenia na obrót produktem  
biobójczym:

Substancje czynne: Alkil (C12-16)-
chlorku dimetylobenzyloamonu
(ADBAC/BKC (C12-16)) 10 g/l

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
1. Nanieść dokładnie preparat  

za pomocą spryskiwacza 
niskociśnieniowego, szmatki 
bądź pędzelka.

2. Pozostawić na 15 minut.
3. Przetrzeć do sucha.

W przypadku elementów mających 
bezpośredni kontakt z żywnością 
należy wyczyszczone powierzchnie 
obficie spłukać czystą wodą. Warun-
kiem uzyskania skuteczności pro-
duktu jest dokładne pokrycie całej 
powierzchni. Powierzchnia powinna 
być wolna od zabrudzeń przed zasto-
sowaniem preparatu. Temperatura 
stosowania – pokojowa. Szczegółowe 
informacje dotyczące przechowywa-
nia produktu: Mieszaninę należy prze-
chowywać w szczelnie zamkniętych 
i dobrze oznakowanych opakowaniach 
w temperaturze 5-25°C. Chronić przed 
światłem słonecznym. Dostęp do pro-
duktu powinny mieć jedynie osoby 
upoważnione. Chronić przed dziećmi.

Działa bardzo 
toksycznie na 
organizmy 
wodne. 
Unikać 
uwalniania 
do środowi-
ska. W przy-
padku wycieku: 
zebrać wyciek. 
 
Bezpośrednie i pośrednie uboczne 
skutki stosowania: Stosowanie pro-
duktu nie niesie za sobą bezpośred-
nich i pośrednich negatywnych skut-
ków dla człowieka.

Pierwsza pomoc: Kontakt z oczami: 
Należy przepłukać oczy przy odchy-
lonej powiece przez 1 minutę. Zasię-
gnąć porady okulisty; Spożycie: Po 
połknięciu mieszaniny należy przepłu-
kać jamę ustną i obficie popić wodą; 
Wdychanie: W przypadku narażenia 
lub złego samopoczucia: Skontakto-
wać się z ośrodkiem zatruć lub leka-
rzem; Kontakt ze skórą: Narażone 
miejsce należy przemyć dużą ilością 
wody. Jeśli to możliwe, to odzież 
zanieczyszczoną produktem należy 
niezwłocznie usunąć.

Postępowanie z odpadami pro-
duktu: Odpady z produkcji, przygo-
towania, obrotu i stosowania produk-
tów przemysłu chemii organicznej. 
Nie dopuścić do przedostania się do 
kanalizacji.  W przypadku usuwania 
odpadów należy je przekazać wyspe-
cjalizowanej firmie do utylizacji.

Postępowanie z opakowaniem 
i odpadami opakowaniowymi po 
produkcie: Opakowania z tworzyw 
sztucznych (15 01 02). Zanieczysz-
czone, puste pojemniki należy usuwać 
jako odpady chemiczne. W przypadku 
usuwania odpadów opakowaniowych 
należy przekazać je wyspecjalizowanej 
firmie do utylizacji.

PRODUCENT: 
Liquid Technologies sp. z o.o. 
ul. J. Chełmońskiego 12  
51-630 Wrocław
tel.: (+48) 518 90 92 94 
e-mail: info@ltchem.pl 
www.ltchem.pl

Wyprodukowano w Polsce

UWAGA

Dezynfekcja

5L

Gotowy do użycia środek  
do dezynfekcji powierzchni  
zmywalnych

SURFACE Viruclean to produkt przeznaczony do 
dezynfekcji powierzchni zmywalnych. Produkt wyka-
zuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i ograni-
czone wirusobójcze. SURFACE Viruclean nie oddzia-
łuje z powierzchniami z tworzyw sztucznych, ceramiki, 
stali nierdzewnych, aluminium oraz miedzi. Dzięki 
zastosowaniu specjalnie opracowanej kompozycji  
aromatycznej powierzchnie pachną przyjemnie 
i świeżo. Przed pierwszym zastosowaniem produktu 
na daną powierzchnię należy sprawdzić jego działanie 
w niewidocznym miejscu.

Data ważności:  
2 lata od daty produkcji.
Numer serii, data produkcji


