
DEZYNFEKCYJNY

działa 
bez użycia wody

DISINFECTING 
MULTI-PURPOSE CLEANER

skutecznie dezynfekuje:
telefony, klucze, klawiatury, myszki, 

blaty, klamki, poręcze itp. 

PŁYN UNIWERSALNY

Septicol

działa: 

• WIRUSOBÓJCZO
• BAKTERIOBÓJCZO
• GRZYBOBÓJCZO ℮

 

250 ml

Sposób stosowania: 
Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej. Ze względu na zawartość substancji lotnych 
i palnych nie zaleca się stosowania na powierzchniach większych niż 2m2. Za pomocą ściereczki, 
triggera lub poprzez zanurzenie rozprowadzić równomiernie produkt na uprzednio umytą i suchą 
powierzchnię. Powierzchnie mające kontakt ż żywnością należy spłukać wodą przeznaczoną do 
spożycia. Produkt wykazuje właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze w czasie 60s w temperaturze 
20˚C, natomiast bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze w czasie 120s w temperaturze 20˚C.

Zawiera: etanol, propan-2-ol, 
NIEBEZPIECZEŃSTWO. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia 
i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować ochronę oczu/ ochronę twarzy. 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 złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ 
/ lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod 
opiekę lekarza. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady 
zgodnie z krajowymi przepisami.
Pierwsza pomoc i skutki uboczne: W przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, 
wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie. W przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów skontaktować się z lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Wyjąć soczewki 
kontaktowe. Ostrożnie spłukać wodą przez kilkanaście minut (ok. 15 min.). Natychmiast skontaktować się 
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU SPOŻYCIA: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać do 
ust niczego osobie nieprzytomnej. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub 
etykietę W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść 
poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne 
oddychanie. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i warunki do odpoczynku. Skontaktować się 
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Substancje czynne:  Etanol 70 g / 100g; propan-2-ol 5 g / 100g
Rodzaj użytkowników: do powszechnego stosowania

Przechowywanie: przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu

UWAGA: Środek zawiera 75% alkoholu. 
W styczności z materiałami nietrwałe barwionymi np. skórzane futerały 

może powodować odbarwienie/brudzenie.

Postać użytkowa produktu: Płyn
Nr pozwolenia na obrót:
0084/TP/2020

Przeznaczenie produktu: Produkt wykazuje działanie wirusobójcze, grzybobójcze 
i bakteriobójcze. Produkt uniwersalny przeznaczony do dezynfekcji wszystkich 
powierzchni, wyposażenia, mebli, przedmiotów odpornych na działanie alkoholu. 
Zalecany również do powierzchni mających kontakt 
z żywnością. Produkt przeznaczony do stosowania 
w miejscach prywatnych, publicznych
 i w przemyśle, poza obszarem medycznym. 

Płyn dezynfekcyjny DU-75

Nr partii: na opakowaniu 
Data ważności: 
3 lata od daty produkcji 
zamieszczonej na opakowaniu

Podmiot odpowiedzialny:

Madonis Sp. z o.o.
Bolesławiecka 15A, 
98-400 Wieruszów
Tel./ Fax: 48 (62) 78 49 100
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DU-75


