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CLEANING 

RO-135 CLEAN MAGIC 

  

CODZIENNE MYCIE, DEZYNFEKCJA PODŁÓG I INNYCH POWIERZCHNI 

  
PRZEZNACZENIE  

Płyn na bazie czwartorzędowego związku amoniowego, przeznaczony do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego 
typu powierzchni, które mają jak i nie mają kontakt z żywnością, w przemyśle spożywczym, gastronomii oraz 

pomieszczeń użyteczności publicznej (ściany, podłogi). Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. 

Produkt nie jest przeznaczony do dezynfekcji w obszarze medycznym. Do użytku powszechnego i 

profesjonalnego. 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

Dezynfekcja – stężenie 2%, czas działania na powierzchniach – 5 minut na bakterie i 15 minut  

na grzyby przy stężeniu 10%. Temperatura roztworu roboczego 20°C. Po dezynfekcji powierzchni mających 

kontakt z żywnością należy spłukać wodą. Produkt rozprowadzić ścierką lub mopem. Przygotowanie roztworu 

roboczego – 200 ml/10l wody (działanie bakteriobójcze). Przygotowanie roztworu roboczego o działaniu 

grzybobójczym – 1l/10l wody. 
 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4261/10 

 

ZAWIERA 

Chlorek didecylodimetyloamonu, propan-2-ol, nonylofenol, etoksylowany 7-11TE, substancje dezynfekujące < 

5%; kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%; niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%; fosfoniany 
< 5%; kompozycja zapachowa (Amyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicilate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Alcohol). 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA 

Przechowywać w temp. od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

 
TERMIN TRWAŁOŚCI 

2 lata od daty produkcji. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 

Stan skupienia: ciecz  

Barwa: słomkowa  

Zapach: opcje zapachowe: Cherry (wiśniowy);  

Siciliano (kwiatowy); Nektaryna (cytrusowy);  

Green Tea (zielona herbata) 

Gęstość względna: d20 – nie mniej niż 1,000 

pH(5%): 5,0 – 7,5 
 

OZNAKOWANIE PRODUKTU 

Zgodnie z kartą charakterystyki. 
 

OPAKOWANIA 

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