
Safe Play
Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

Gotowy do użycia płyn do bakteriobójczej, wirusobójczej i grzybobójczej dezynfekcji rąk i powierzchni. Do powszechnego stosowania. Produkt został 
opracowany zgodnie z wytycznymi WHO.

butelka 1 l,  kanister 4 l

Nanieść minimum 3ml płynu na wcześniej umyte i osuszone dłonie. Dokładnie wcierać płyn co najmniej 30-60 sekund. Nie spłukiwać. Produkt szybko 
odparowuje i zabezpiecza ręce przed bakteriami, grzybami i wirusami. 

Nanieść na umyte powierzchnie i pozostawić do odparowania. UWAGA: Przed użyciem sprawdzić odporność czyszczonych powierzchni na składniki preparatu.

Barwa:  bezbarwna
Zapach:  charakterystyczny dla etanolu

WŁAŚCIWOŚCI

Produkt przeznaczony do higienicznej dezynfekcji  rąk oraz do dezynfekcji powierzchni mających, jak i nie mających kontaktu z żywnością, Wykazuje 
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

ZASTOSOWANIE

ZAWIERA: Etanol skażony.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H225 - Wysoce łatwo palna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

ZAGROŻENIA 

SPOSÓB UŻYCIA

DANE TECHNICZNE

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

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. 
Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania 
mgły/par/rozpylonej cieczy.

PIERWSZA POMOC: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać 
wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub 
z lekarzem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 0216/TP/2020.

Zawiera alkohol 75%

Play
POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA

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

Play
POLSKA CHEMIA PROFESJONALNA


