
 

 

 

  

 
 
 

SURFACLEAN DUO 
 

 

Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu etylowego. 

SURFACLEAN DUO jest produktem dezynfekującym o odczynie obojętnym, przeznaczonym do dezynfekcji wszelkiego 
rodzaju powierzchni, również powierzchni mających kontakt z żywnością, zawierający jako substancję czynną etanol 
(alkohol etylowy) CAS: 64-17-5 [zaw. 73,5 g/100g.]. Wykazuje działanie bakteriobójcze i działanie wirusobójcze wobec 
wirusów osłonkowych (w tym koronawirus SARS-Cov-2). 

DO UZYTKU PROFESJONALNEGO I POWSZECHNEGO. 

Zastosowanie: 
 

• Dezynfekcja natryskowa powierzchni w obszarze użyteczności publicznej, sklepach, urzędach, przedszkolach, szkołach 

• Dezynfekcja powierzchni w zakładach przemysłu spożywczego 

• Dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością w sklepach spożywczych, restauracjach, hotelach 

 

 
Właściwości fizykochemiczne: 

Wygląd: klarowna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu alkoholu 

Gęstość w temperaturze 20º: 0,85 – 0,95 g/cm3 

Wartość pH: 6,8 – 7,3 

 

Sposób użycia 

 
• umyć i wysuszyć przeznaczone do dezynfekcji powierzchnie, 

• dokonać wzrokowej oceny czystości, 

• pokryć dezynfekowaną powierzchnię preparatem stosując metodę natryskową, bez jego rozcieńczania, używając maksymalnie do     

50 cm3 SURFACLEANU DUO na 1 m2 dezynfekowanej powierzchni, 

• odczekać na odparowanie, nie spłukiwać wodą, 

• stosować w temperaturze pokojowej (około 20ºC). 

Bezpieczeństwo 
Zawiera alkohol etylowy. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Podczas użytkowania chronić oczy. Przechowywać z dala od 

źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić podczas stosowania preparatu. 

Przechowywać pojemnik zamknięty, chronić przed dostępem dzieci. W przypadku dostania się do oczu należy ostrożnie płukać je wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się  

z lekarzem. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady lekarskiej. Ze względu na obecność alkoholu 

przechowywać w temperaturze do 25°C. SURFACLEAN DUO stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, szczególnie gdy dezynfekcji 

poddaje się duże powierzchnie. Nie spożywać.  

 

Postępowanie z opróżnionymi opakowaniami i odpadami preparatu 

O ile to możliwe wyeliminować lub ograniczyć do minimum wytwarzanie odpadów. Odpady produktu i opakowań powinny być usuwane w sposób 

bezpieczny. Nie usuwać do kanalizacji.  Odpad produktu traktować jako odpad niebezpieczny; unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. W przypadku konieczności utylizacji większych ilości płynu należy zwrócić się do producenta lub do licencjonowanego zakładu 

przeróbki odpadów. Opakowania typu kanister po opróżnieniu powinny być zwrócone do producenta. W przypadku samodzielnej utylizacji 

opakowań, należy przeprowadzić ją przestrzegając Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 

Dz.U. z 2013 r. poz. 888.  UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! 

 
Pozostałe informacje o mieszaninie zawarte są w Karcie Charakterystyki. 

DEZYNFEKUJĄCY NEUTRALNY NIEPIENIĄCY 


