
                                                                                                               

 

 

A 357 
Alkaliczny środek myjąco - dezynfekujący  

 
 

Dane produktu: 
 
Nr artykułu  0115 
pH 13,8 
Stan skupienia: ciecz 
Kolor bezbarwny 
Dostępne opakowania:             5,10, 25, 205l 
Atest PZH            
 
Przeznaczenie: 
Alkaliczny, nisko pieniący środek   do czyszczenia i 
dezynfekowania powierzchni nie mających 
bezpośredniego kontaktu z żywnością. 
Szeroko stosowany w placówkach służby zdrowia. 
Nie uszkadza powierzchni niklowanych, stalowych, 
emaliowanych i aluminiowych.  A 357 rozpuszcza oleje, 
tłuszcze, sadzę, cząsteczki brudu, jest równie efektywny 
przy użyciu zimnej, ciepłej oraz twardej wody, może 
być używany na wszelkich powierzchniach 
wodoodpornych, pozostawia podłogę lśniącą i 
zapobiega osiadaniu kurzu, pozostałości środka mogą 
zostać wylane bezpośrednio do kanalizacji, 
przeznaczony do użytku profesjonalnego.  
 
Zastosowanie: 
Mycie wszelkiego rodzaju podłóg odpornych na 
działanie wody; betonu, klinkieru i podłóg z kamienia 
naturalnego oraz materiałów syntetycznych, a także 
powierzchni pomalowanych i lakierowanych itp.  
Skutecznie myje i dezynfekuje podłogi w biurach, 
restauracjach, zakładach przetwórstwa żywności, 
szpitalach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych itp.  
Skutecznie rozpuszcza i czyści zabrudzenia olejowe, 
tłuszczowe, sadzę, cząsteczki brudu itp. 
 
Zalecane stężenia roztworów roboczych: 
W zależności od wrażliwości powierzchni, stopnia i 
charakteru zanieczyszczenia oraz zastosowanej techniki 
czyszczenia  od  2-20%. 
Niskie ciśnienie   - 2-5% 
Wysokie ciśnienie  - 2-5% 
Mycie ręczne/ kąpiel  - 2-20% 
 
Cechy produktu: 
Szybko działający zgodnie z metodą II IVL  
Środek czyszczący na bazie wody  
Nie zawiera związków fosforu i AFE  
Opakowania zatwierdzone przez UN  
Biodegradalny do 90%  
Gwarancja produktu na każdym opakowaniu  
Nie zawiera halogenów ani rozpuszczalników  
Zezwolenie na produkcję zgodnie z Ustawą o Ochronie 
Środowiska (nr rejestr. 2410-2609-95)  
 
 
Pozwolenie nr 2655/05 na obrót produktem biobójczym 
wydanym przez Ministerstwo Zdrowia  

Oznakowany emblematem Łabędzia – symbolem 
ochrony środowiska (nr rejestr. SIS 313 043 
                                
Skład: 
Wodorotlenek potasu 46 %  
Eter etylowy alkoholu tłuszczowego (C 16-20)  
Eter etylowy heksanoloetylowy 
Amfoteryczny detergent  
Trisodowy kwas aminotrójoctowy 
 
Oznaczenie: 

           

                                       
                               C - ŻRĄCY 

                     Wodorotlenek potasu 
 

R 35: Powoduje poważne oparzenia 
R 22: Działa szkodliwie  po połknięciu  
R 34: Powoduje oparzenia 
R 38: Działa drażniąco na skórę 
R 41: Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu 
S 1/2: Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed 
dziećmi 
S 26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą 
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza 
S 36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 
twarzy 
S 45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe 
pokaż etykietę 
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