
Copyright © 2014-2015 Radex S.A. i/lub spółki powiązane. 

Kontakt
Radex S.A.
Kamieniec 50
72-001 Kołbaskowo
tel. 91 431 8585
biuro@radex.com.pl
www.radex.com.pl

Producent – Podmiot odpowiedzialny 
Radex 
Kamieniec 50, 72-001 Kołbaskowo 
tel. 91 431 85 85, fax 91 431 85 86, biuro@radex.com.pl, www.radex.com.pl

ULOTKA INFORMACYJNA

ŚRODEK 
CHEMICZNY

Płyn do dezynfekcji powierzchni produkcyjnych w zakładach przetwórstwa spożywczego

SURFACLEAN jest mieszaniną dezynfekującą o odczynie obojętnym, przeznaczoną do stosowania zakładach przemysłu spożywczego, zawierającą jako 
substancję czynną Propan-2-ol [zaw. 85% wag.] Wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Nie wymaga spłukiwania.

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. Unikać wdychania oparów, które mogą wywoływać 
uczucie senności i zawroty głowy. Chronić oczy poprzez stosowanie okularów ochronnych. W przypadku dostania się płynu do oka natychmiast przemy-
wać czystą wodą i skonsultować się z lekarzem. Ze względu na obecność alkoholu przechowywać w temperaturze do 25ºC.

Surfaclean stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, szczególnie gdy dezynfekcji poddaje się duże powierzchnie. Mieszanina łatwopalna, 
stosować z dala od otwartych źródeł ognia. Pojemniki z mieszaniną chronić przed dostępem osób nieupoważnionych.

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.

NEUTRALNYDEZYNFEKUJĄCY NIEPIENIĄCY

SURFACLEAN

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.


