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SEPTISURF
płyn do dezynfekcji powierzchni Triochem

ZASTOSOWANIE

SEPTISURF to bezalkoholowy uniwersalny preparat do czyszczenia i dezynfekcji różnego rodzaju wodoodpornych 
powierzchni np. parkietów drewnianych, płytek ceramicznych, umywalek czy kuchenek. Działa w szerokim spektrum 
przeciwko wirusom, bakteriom, drożdżom, grzybom i sporom.

SPOSÓB UŻYCIA 

Do codziennego czyszczenia zmywalnych powierzchni stosować maksymalnie 70 ml produktu na wiadro wody (5 L). Nie 
trzeba spłukiwać. W przypadku mocno zabrudzonych powierzchni, należy stosować bez rozcieńczania. Rozpowadzić 
preparat na powierzchni za pomocą gąbki i pozostawić na około 15 minut, następnie spłukać.
Zdezynfekowane powierzchnie mające kontakt z żywnością przed użytkowaniem należy 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 3846/TP/2021 .

DANE TECHNICZNE

Gęstość 1,00 +/- 0,02 kg/dm3

Odczyn Obojętny 

OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 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.

BEZPIECZEŃSTW0

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

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
W razie konieczności zasięghnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem przeczytać etykietę.
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).
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Produkt zawiera mieszaninę środków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych: niejonowe środki 
powierzchniowo czynne mniej niż 5%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne mniej niż 5%, kationowe środki 

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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powierzchniowo czynne mniej niż 5%; substancje dezynfekujące mniej niż 5%, anionowe środki powierzchniowo czynne 
mniej niż 5%, EDTA i jego sole mniej niż 5%, kompozycje zapachowe.

UWAGA: Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.
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odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji. 

str. 1


