
Play
POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA

Płyn o działaniu bakterio i grzybobójczym. Roztwór użytkowy działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Działanie bakteriobójcze: rozcieńczony 1:2 - 5 minut. 
Działanie grzybobójcze: rozcieńczony 1:2  -  15 minut.

Chlorat Play
Zagęszczony preparat 
myjąco - dezynfekujący

butelka 1 kg, kanister 5 kg

Podmiot odpowiedzialny: FAIR PLAY PLUS Marek Krzemieniewski Sp.K., 05-091 Ząbki, ul. Piłsudskiego 148, inf. 801 000 115,  tel. 22 781 68 58
Biuro handlowe: 05-270 Marki, ul. Piłsudskiego 257, fairplayplus@op.pl, www.fairplayplus.pl, www.chemiapolska.pl

pH: 11-12KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce i twarz po użyciu. Przechowywać  pojemnik szczelnie zamknięty. Nie 
wdychać par rozpylonej cieczy. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je 
łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą 

Nierozcieńczony:  Równomiernie rozprowadzić na mytej powierzchni, pozostawić na około 15 min., spłukać wodą. 
Rozcieńczony:  Rozcieńczyć płyn w zimnej wodzie w stosunku 1:2 (1 część  preparatu na 2 części wody), nanieść na mytą powierzchnię na 15 minut, spłukać 
wodą.

Produkt posiada  pozwolenie nr. 7577/18

Barwa: żółta
Zapach: charakterystyczny

WŁAŚCIWOŚCI

Dezynfekcja i mycie powierzchni, urządzeń sanitarnych, ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych. 
ZASTOSOWANIE

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia  oczu.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
EUH 031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy /chlor/

ZAGROŻENIA 

SPOSÓB UŻYCIA

DANE TECHNICZNE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OPAKOWANIA

Odpady produktu powinny być poddane odzyskowi przez wypłukanie butelki wodą i jego 
wykorzystanie. Wypłukana butelka po produkcie może być traktowana jako odpad 
z gospodarstwa domowego.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIEM 
 

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Uwaga:  Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.
Data aktualizacji:  2022-12.02

(lub z włosami) natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod 
strumieniem wody. W przypadku połknięcia wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W 
przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego 
na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Unikać 
uwolnienia do środowiska.

UFI: 7600-Y07S-A002-4KSC


