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TECHNICKÝ LIST 

Polybetalux Bio OR 
(dezinfekce ploch)                                       

 

Kapalný dezinfekční bezoplachový čistící (odmašťovací)  prostředek s aktivním kyslíkem a pomocnými 
složkami pro přímou aplikaci  k  hygienické dezinfekci ploch  

Obsahuje: směs isothiasolinů                                                                                                                                                                                      

Pokyny pro zacházení:                                    
Standardní věty o nebezpečnosti: GHS07 - dráždivá směs 
Signálním slovem :   Varování 
Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. 
Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence P 264  Po manipulaci důkladně omyjte ruce.   P 280 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné  brýle/obličejový štít. Opatření 
P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  P337+P313 
Přetrvává – li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou  pomoc/ošetření. Po vypláchnutí čistou vodou lze 
obal znovu použít. Možnost zpětného odběru obalů.                                                                                                                                      
Obecné bezpečnostní pokyny: Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
údaje na obalu v technickém a bezpečnostním listu přípravku. Dodržovat obvyklé předpisy pro 
zacházení s chemikáliemi. Při polití se přípravkem na tělo se ihned opláchnout velkým množstvím 
tekoucí vody!!!                                                                                       

 
Aplikace: naneste neředěný přípravek  na plochy (lze použít rozprašovač nebo jiný dávkovač) a 
nechte působit minimálně 15 minut a následně mechanicky očistěte - setřete houbičkou, hadrem, 
stěrkou apod.  
 

Výhody: Tento přípravek při správném použití má účinnost pro efektivní čištění ploch s následným 
mechanickým očištěním - setřením plochy houbičkou nebo hadrem,                                         
 
Oblasti použití: sanitace ploch – podlahy, regály apod. 
koupelny, WC, šatny, pracovní prostory  
- všude tam, kde je nutné dodržovat běžnou hygienickou čistotu ploch 
 
Nepoužívat na plochy se slitinou hliníku!!!!  
 
  POZOR: Při aplikaci PŘÍPRAVKU  používat ochranné brýle, rukavice a dodržovat bezpečnostní 
předpisy uvedené v bezpečnostním listu 
 
Vlastnosti přípravku: Kapalný čistící a dezinfekční přípravek na plochy.  
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Balení, skladování  v plastových obalech o objemu  20,25,30 litrů případně v jiných předem 
dohodnutých obalech.   
Skladování: Skladuje se v uzavřených obalech mezi 5 - 35°C na suchém a dobře ventilovaném místě 
viz. tech. dokumentace dle příslušných předpisů . 
 
Záruční doba Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční 
doba 24 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.   

  
Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, aplikaci  je nutno přizpůsobit konkrétním 

podmínkám. 

Technicko-chemická podpora volat +420 603 179 496 

 CHemServis EU s.r.o., Pod Vrstevnicí 1529,Praha 4, tel. 603/179 496,  www.chemservis.eu   

 

 

 

 

 

 

 


