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SANIT DEZ 
SYMBOL pH 

T-50 1 

 
 Antybakteryjny preparat do bieżącego mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń 
(mających również kontakt z żywnością), w obszarze spożywczym, przemysłowym, 
domowym i instytucjonalnym. Wykazuje działanie bakteriobójcze zgodnie z normami PN-EN 
1276 oraz PN-EN 13697. Zalecany do mycia i dezynfekcji powierzchni ceramicznych, 
emaliowanych, malowanych, szklanych, plastikowych, w tym wanien, brodzików, kabin 
natryskowych, muszli, pisuarów, umywalek. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w 
obszarze medycznym. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 4877/12. 
 

ZASTOSOWANIE: 
- muszle, pisuary, umywalki (urządzenia ceramiczne i plastikowe);  
- glazura, posadzki, wanny, brodziki, kabiny natryskowe, armatura łazienkowa, fugi, spoiny  
  cementowe;  
- urządzenia emaliowane, elementy plastikowe. 
 
SKŁAD: 
Substancja czynna: kwas mlekowy 5g/100g;  
5÷15% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa; substancje 
pomocnicze 
 
SPOSÓB UŻYCIA: 
Preparat w koncentracie. Działanie antybakteryjne – stosować bez rozcieńczenia. Na 
zabrudzoną powierzchnię nanieść preparat, dokładnie rozprowadzić, pozostawić na czas nie 
mniej niż 5 minut. Powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do 
spożycia.  
W przypadku standardowego mycia zastosować roztwór 1-2% (100-200 ml/10 l wody). 
Roztwór roboczy nanieść na zabrudzoną powierzchnię, pozostawić na czas 2-3 minut, po 
czym zmyć bieżącą wodą, wytrzeć powierzchnie do sucha. 
Uwaga! nie łączyć z preparatami chlorowymi oraz zasadowymi – możliwość powstania 
szkodliwych oparów.  
 
ZAGROŻENIA: 

 
Niebezpieczeństwo 
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Powoduje poważne uszkodzenie oczu 
Działa drażniąco na skórę 
Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać 
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 
 
TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na 
opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki. 
 
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na skórę 
powodując podrażnienia, zaczerwienienia. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
 
Pierwsza pomoc: W przypadku skażenia odzieży niezwłocznie ją zdjąć, obmyć skórę dużą 
ilością wody (najlepiej bieżącą). W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub oparzeń 
skontaktować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością chłodnej wody (co 
najmniej przez 15 minut) rozdzielając osobno powieki, skonsultować się z lekarzem 
specjalistą. W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia dużą ilość 
wody, niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, jeżeli to możliwe pokazać etykietę. 
 
Postępowanie z odpadami produktu: Pozostałości preparatu nie wylewać do kanalizacji 
lecz całkowicie zużyć zgodnie z jego zaleceniem. W przypadku nie wykorzystania preparatu 
w określonym na opakowaniu terminie, produkt przekazać do producenta lub do 
wyspecjalizowanej firmy celem utylizacji.  
 
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste 
opakowania wypłukać kilkukrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste i wypłukane 
opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z 
tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. 

 


