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Płyn do dezynfekcji powierzchni produkcyjnych w zakładach przetwórstwa spożywcze-
go.
SURFACLEAN jest produktem dezynfekującym o odczynie obojętnym, przeznaczonym do stosowania zakładach przemysłu spożywczego, zawierający jako 
substancję czynną Propan-2-ol (inna nazwa: alkohol izopropylowy) CAS: 67-63-0 [zaw. 85% wag.]. Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie 
wymaga spłukiwania. TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

Zastosowanie: 
• dezynfekcja powierzchni maszyn, urządzeń i pomieszczeń, które nie powinny być płukane wodą
• dezynfekcja linii produkcyjnych objętych szczególnym rygorem sanitarnym - działy plasterkowania, konfekcjonowania, pakowania, itp.
• dezynfekcja krajalnic, zgrzewarek, itd.

Właściwości fizykochemiczne:
Wygląd:     klarowna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu alkoholu 
Gęstość w temperaturze 20ºC:   0,82-0,84 g/cm3

pH koncentratu:   ~ 7

Sposób użycia:
• umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie,
• dokonać wzrokowej oceny czystości,
•  pokryć dezynfekowaną powierzchnię warstewką SURFACLEANU metodą natryskową, bez jego rozcieńczania, używając maksymalnie do 50 cm3  

SURFACLEANU na 1 m2 dezynfekowanej powierzchni,
• odczekać na odparowanie, nie spłukiwać wodą,
• stosować w temperaturze pokojowej (około 20ºC).

Bezpieczeństwo:
SURFACLEAN zawiera alkohol izopropylowy (propan-2-ol). Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Chronić oczy poprzez stosowanie okularów 
ochronnych. Unikać wdychania oparów, które mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. W przypadku złego samopoczucia przy pracy z produk-
tem zapewnić dopływ świeżego powietrza. W razie trwania niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarskiej. W razie długotrwałego kontaktu ze skórą 
(np. mokra odzież) należy zdjąć zanieczyszczone ubranie i umyć ciało wodą z mydłem. Przy widocznych zmianach skórnych zasięgnąć porady lekarskiej. W 
przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy przemywać je wodą przez kilka minut przy rozchylonych powiekach. W razie potrzeby skon-
sultować się z lekarzem. W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić wodą. Zapewnić dopływ świeżego powietrza. Nie należy powodować wymio-
tów. W cięższych wypadkach nie należy dopuścić do utraty przytomności przez poszkodowanego, zapewnić natychmiastową pomoc medyczną.
Ze względu na obecność alkoholu przechowywać w temperaturze do 25°C. SURFACLEAN stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, szczegól-
nie gdy dezynfekcji poddaje się duże powierzchnie. Produkt łatwopalny, stosować z dala od otwartych źródeł ognia . Pojemniki z produktem chronić przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Działanie drażniące na skórę przy długotrwałej styczności, zaczerwienienie, odtłuszczenie, stany zapalne. Działanie 
silnie drażniące na oczy, zaczerwienienie, łzawienie, stany zapalne. Działanie na układ pokarmowy drażniące, nudności, wymioty, bóle brzucha, objawy 
narkotyczne. Narażenie układu oddechowego powoduje bóle i zawroty głowy, mdłości, duszności, zaburzenia układu nerwowego. 

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami i odpadami produktu:
Opakowania (kanistry plastikowe) są opakowaniami wielokrotnego użytku i po opróżnieniu powinny być zwrócone do producenta. Zalecanym środkiem 
czyszczącym jest woda, ewentualnie z dodatkiem detergentów. W przypadku konieczności utylizacji większych ilości płynu należy zwrócić się do produ-
centa lub do licencjonowanego zakładu przeróbki odpadów. 

Pozostałe informacje i wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z mieszanina zawarte są w karcie charakterystyki.

Produkt biobójczy: Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 1202/04.
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