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Mist Play
Mycie i dezynfekcja powierzchni
ręczne i metodą zamgławiania

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni (ręczne i metodą zamgławiania) o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych. 
Po dezynfekcji, powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do picia. Do użytku profesjonalnego.

butelka 1 l,  kanister 5 l

Roztwór 2% (20ml/l) skuteczny na bakterie, roztwór 10% (100ml/l) skuteczny na grzyby i wirusy.  Dezynfekcja: Skuteczność biobójczą na powierzchniach 
uzyskuje się w czasie: 5min – bakterie, wirusy; 15min – grzyby. 
Powierzchnie dezynfekować poprzez aplikację roztworu preparatu za pomocą atomizera lub szmatki/ mopa, nasączonej preparatem. 

Barwa:  bezbarwna do jasno żółtej
Zapach:  charakterystyczny 

WŁAŚCIWOŚCI

Do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, które mają jak i nie mają kontaktu z żywnością, w przemyśle spożywczym, gastronomii oraz 
w pomieszczeniach obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych (ściany, podłogi) oraz w środkach transportu publicznego i towarowego.

ZASTOSOWANIE

ZAWIERA: Chlorek didecylodimetyloamonu, CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2, zaw. 40g/L 

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H315 – Działa drażniąco na skórę, H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu,  H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, H411 – Działa 
toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki, EUH 208 – zawiera (Amyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Alcohol). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. 

ZAGROŻENIA 

SPOSÓB UŻYCIA

DANE TECHNICZNE

OPAKOWANIA

Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIEM 
 

DODATKOWE INFORMACJE

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać w temperaturze 
onieprzekraczającej 35 C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 Clean Magic Pro - nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1138/TP/2020 

pH: 4

PIERWSZA POMOC: 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 kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku 
wystąpienia podrażnień skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
W przypadku połknięcia wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku złego 
samopoczucia skonsultować się z Ośrodkiem Zatruć/ lekarzem. W razie konieczności 
zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

Uwaga:  Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.
Data aktualizacji:  2022-01-26


