
Protect Play Plus
Płyn do mycia 
i dezynfekcji powierzchni 

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

butelka 1 l,  kanister 4 l

Barwa: bezbarwna
Zapach:  bezwonny
Zawiera: nadtlenek wodoru

WŁAŚCIWOŚCI

PRZEZNACZENIE

H 319 - Działanie drażniące na oczy.

ZAGROŻENIA 

SPOSÓB UŻYCIA

DANE TECHNICZNE

OPAKOWANIA

Odpady opakowaniowe przekazać do uprawnionego przedsiębiorstwa likwidacji odpadów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozlany nadtlenek wodoru rozcieńczyć dużą ilością 
wody do zaniku widocznej reakcji rozkładu (intensywne tworzenie się pęcherzy gazu). 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PRODUKTU I OPAKOWANIEM 
 

DODATKOWE INFORMACJE

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. Magazynować 
w zadaszonym, chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych 
opakowaniach. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

pH: 4

Preparat stosować do mycia i dezynfekcji powierzchni poziomych i pionowych. Dobrze sprawdza się również podczas miejscowej dezynfekcji. Produkt idealny 
do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, gastronomii, kuchniach, szpitalach, przychodniach, domach opieki, obszarach 
fitness, szkołach, przedszkolach oraz w środkach transportu publicznego i towarowego. Zalecany do dezynfekcji metodą zamgławiania. 
Nie pozostawia śladów po dezynfekcji. Unikalna formuła bez zawartości alkoholu, chloru, biocydów, formaldehydu i sztucznych barwników. 

Gotowy do użycia płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością w placówkach służby zdrowia, punktach 
usługowych oraz innych pomieszczeniach użyteczności publicznej, do profesjonalnego stosowania w urządzeniach do zamgławiania w pomieszczeniach 
zamkniętych. Wykazuje właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

Rozprowadzić płyn za pomocą ścierki, mopa, opryskiwacza, metodą zamgławiania. Pozostawić do wyschnięcia. Nie wymaga spłukiwania.

Uwaga: Ze względu na możliwość odbarwień, przed użyciem na powierzchniach należy wypróbować działanie środka w niewidocznym miejscu.

UFI: 6300-F0JD-000K-G869
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 3418/TP/2021

PIERWSZA POMOC: W przypadku kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka 
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

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

Szczegółowe informacje dostępne w karcie charakterystyki mieszaniny chemicznej.

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


