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Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z 

żywnością i środkami żywienia zwierząt, urządzeń i instalacji technologicznych. 

Preparat wykazuje działanie biobójcze wobec bakterii, grzybów. Preparat 

przeznaczony jest również do dezynfekcji powierzchni mających związek z pobytem 

lub transportem zwierząt, do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, 

przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji budynków inwentarskich 

Preparat wykazuje działanie wirusobójcze. 

 

CHARAKTERYSTYKA PREPARATU 
 

• doskonała zdolność emulgowania wobec zanieczyszczeń organicznych (tłuszcz, białko, wosk, 
żywice, barwniki spożywcze) 

• brak działania korodującego roztworów użytkowych wobec powierzchni wykonanych ze stali 
szlachetnej, tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, twardy polichlorek winylu) oraz 
powłok epoksydowych 

• usuwa nieprzyjemne zapachy i przebarwienia 

• skuteczny środek do udrażniania kratek ściekowych, syfonów zlewów i kanalizacji 

• łatwość wypłukiwania 
 

SPOSÓB UŻYCIA  

  

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI 

 
 Mycie ręczne lub mechaniczne 

Stężenie 

1.0 - 3.0 % 

Temperatura 

20-600C 

Czas działania 

15 min 

 

Po umyciu, powierzchnie wypłukać czystą wodą do zaniku odczynu alkalicznego. Po wypłukaniu 

powierzchnie oraz urządzenia są gotowe do użytkowania. Czas wentylacji pomieszczeń poddanych 

myciu i dezynfekcji: 15 min.  

MATY DEZYNFEKUJĄCE  

• powierzchnię maty nasączyć roztworem CHLOROTAAB-D (stężenie 1.0%); czynność tę 

powtarzać codziennie, aby zachować odpowiednią wilgotność mat dezynfekcyjnych.  

• Dodanie do roztworu użytkowego preparatu 10% glikolu etylenowego pozwala na obniżenie 

temperatury zamarzania roztworu do -100C, bez obniżenia skuteczności produktu biobójczego. 

UDRAŻNIANIE KRATEK ŚCIEKOWYCH 

• do kratki ściekowej wlać około 2 dm3 roztworu użytkowego preparatu o stężeniu 10.0%.  

• Przez 2 godz. nie wlewać do kratki ściekowej innych płynów i nie spłukiwać.  

•  Po 2 godz. kratki ściekowe przepłukać wodą. 
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UWAGA    

Urządzenia elektryczne, poddawane myciu, odłączyć od sieci. Dodatkowe informacje dotyczące 
zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki. Produkt 
płynny przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Produkt nadaje się do stosowania w miejscach 
użytku publicznego z wyłączeniem placówek zdrowia publicznego.  Preparat zawiera wodorotlenek 
sodu. 

SUBSTANCJA CZYNNA: 

aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu [zaw.50,5- 70,0g/dm3] 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA   
   
Działanie żrące na skórę, kat 1A. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu. EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. P280 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. P305+P351+P338 W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu 
warunki do swobodnego oddychania. P301+P330+P331 W PRZYPADKU 
POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P312 W przypadku złego 
samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z 
lekarzem.P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z 
włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody/ prysznicem.  
 
SKUTKI STOSOWANIA I PIERWSZA POMOC  
 

Wdychanie: kaszel, ból i łzawienie oczu; natychmiast wynieść poszkodowanego z 

miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój (bezruch) w pozycji półleżącej lub 

siedzącej. Zapewnić pomoc lekarską. Skóra: ból, oparzenie chemiczne; zdjąć 

zanieczyszczoną odzież. Natychmiast myć skażoną skórę dużą ilością wody. 

Zapewnić pomoc lekarską.  

Oczy: ból, oparzenie chemiczne; natychmiast przemywać oczy dużą ilością letniej 

wody, co najmniej 15 min. (przy odwiniętych powiekach), unikać silnego strumienia 

wody. Skonsultować się z lekarzem okulistą. Połknięcie: oparzenie jamy ustnej i 

przewodu pokarmowego; w przypadku połknięcia natychmiast wezwać lekarza. Nie 

powodować wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.  

Więcej informacji w karcie charakterystyki. 

 
POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 

Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Roztwory 

przeznaczone do utylizacji przekazać uprawnionej firmie do zniszczenia. Więcej 

informacji w karcie charakterystyki. 

Okres ważności preparatu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. 

Pozwolenie nr 3533/08. 

Podmiot odpowiedzialny 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO  


