
TRIOCHEM Sp. z o.o.
ul. Szyby Rycerskie
41-909 BYTOM
tel.: +48 32 388 07 60
fax: +48 32 388 07 65

biuro@triochem.pl
www.triochem.pl

INFORMACJA TECHNICZNA
Aktualizacja z dnia  30.04.2021

SEPTISURF KONCENTRAT
skoncentrowany płyn do dezynfekcji

powierzchni
Triochem

ZASTOSOWANIE

SEPTISURF  KONCENTRAT  to  bezalkoholowy  preparat  do  mycia  i  dezynfekcji  wszystkich  powierzchni  odpornych  na
działanie  wody.  Zalecany  do  mycia  i  dezynfekcji  powierzchni  i  ciągów  technologicznych  w  zakładach  przemysłu
spożywczego,  w  tym  również  powierzchni  mających  kontakt  z  żywnością.  Polecany  również  w  placówkach
gastronomicznych.  Działa  w  szerokim  spektrum  przeciwko  wirusom,  bakteriom,  drożdżom,  grzybom  i  sporom.  Po
odparowaniu wody na powierzchni pozostaje cienka warstwa zawierająca substancję aktywną, która przedłuża działanie
środka biobójczego.

SPOSÓB UŻYCIA 

Bezpośrednio przed użyciem należy przygotować roztwór użytkowy. Preparat rozcieńczyć maksymalnie w proporcji 1:100.
Powierzchnie  umyć  roztworem  użytkowym,  który  w  przypadku  dezynfekcji  należy  pozostawić  do  wyschnięcia.  W
przypadku powierzchni mających kontakt z żywnością, przed użyciem spłukać wodą zdatną do picia. Pomieszczenia, w
których dokonano dezynfekcji powierzchni nie wymagają wentylacji.

Pozwolenie  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych
nr 4089/TP/2021.

DANE TECHNICZNE

Gęstość 1,04 +/- 0,03 kg/dm3

Odczyn Alkaliczny 

OPAKOWANIA

Kanistry plastikowe o zawartości 2 L, 5 L lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta  w temperaturze od +5 ºC do +30 ºC, 
w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji.  
ADR/RID Zgodnie z kartą charakterystyki UN 1903.

BEZPIECZEŃSTW0

Substancja czynna: Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)), WE: 270-325-2, CAS: 68424-
85-1 [zaw. 7 g/100 g].

Powoduje poważne uszkodzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody (lub prysznicem).
Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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Produkt  zawiera  mieszaninę  środków  powierzchniowo  czynnych  i  substancji  pomocniczych:  kationowe  środki
powierzchniowo czynne 5 – 15%, substancje dezynfekujące 5 - 15%, EDTA i jego sole mniej niż 5%, niejonowe środki
powierzchniowo czynne mniej niż 5%.

UWAGA:  Produkt  przeznaczony  do  zastosowania  profesjonalnego.  Za  szkody  spowodowane  niewłaściwym  użyciem
producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku
stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane
charakteryzujące  produkt  i  wiedzę  Producenta.  Należy  je  traktować  wyłącznie  jako  pomoc  dla  bezpiecznego  stosowania,  transportu  i  składowania produktu.  Nie  zwalnia  to  użytkownika  od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 
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