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CLEANING 

RO-133 WC CL 

  

ALKAICZNY ŻEL NA BAZIE AKTYWNEGO CHLORU DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ 

  
PRZEZNACZENIE  
Produkt do mycia i dezynfekcji powierzchni ścian, posadzek, elementów wyposażenia sanitarnych i kuchennych (np. kabiny 
prysznicowe, wanny, kratki odpływowe, zlewozmywaki, umywalki, muszle klozetowe, kosze na śmieci, chłodziarki, blaty 
robocze, armatura sanitarna i kuchenna) odpornych na działanie użytych składników oraz mających kontakt z żywnością. 
Przeznaczony m.in. do stosowania w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle spożywczym, gastronomii, obiektach 
użyteczności publicznej (m.in. obiekty sportowe, baseny), zakładach opieki społecznej i zdrowotnej oraz szpitalach. Płyn do 
użytku powszechnego. 
 

SPOSÓB UŻYCIA 
Działanie dezynfekcyjne w warunkach brudu: bakterie (czas działania na powierzchni – 5min.), grzyby (czas działania na 
powierzchni – 15min.). Temperatura roztworu roboczego 20°C. Mycie i dezynfekcja produktem rozcieńczonym: Przygotować 
roztwór roboczy o stężeniu 5% (0,5l/10l roztworu w wodzie kranowej). W szpitalach produkt należy stosować w 
rozcieńczeniu 1 część preparatu na 1 część wody. Po 15 min. Spłukać powierzchnie czystą wodą. W przypadku 
powierzchni/materiałów silnie zabrudzonych, proces dezynfekcji należy poprzedzić dokładnym myciem. Mycie i dezynfekcja 
produktem nierozcieńczonym: Muszle toaletowe: preparat rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią (50-100ml). 
Zaleca się pozostawić na noc i następnie spłukać czysta wodą. Kratki/odpływy: wlać 50-100ml do odpływu i pozostawić na 
noc, następnie spłukać czystą wodą. Kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy: czyścić mechanicznie i dokładnie 
spłukać wodą. Sprawdzić działanie preparatu na powierzchnię w mało widocznym miejscu. Po umyciu i dezynfekcji, 

powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do spożycia. 

 
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7726/19 
 

ZAWIERA 
Podchloryn sodu, N-tlenki C12-14-alkiodimetyloaminy, Sole sodowe siarczanowanego etoksylowanego alkoholu C12-14, 
Wodorotlenek sodu, anionowe środki powierzchniowo czynne < 5%, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne < 5% 
środki dezynfekujące < 5%, fosfoniany < 5%, kompozycja zapachowa 
 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
Przechowywać w temp. nie przekraczającej 30°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 
 

TERMIN TRWAŁOŚCI 
6 miesięcy od daty produkcji. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
Stan skupienia: ciecz  
Barwa: bezbarwny do jasnożółty 

Zapach: wyczuwalny zapach chloru 

Gęstość względna: d20 – nie mniej niż 1,080 g/cm3 
pH(5%): 13,0 ± 0,5 
 

OZNAKOWANIE PRODUKTU 
Zgodnie z kartą charakterystyki. 
 

OPAKOWANIA 
lL x 12 szt. 5 L x 4 szt., 10 L 
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