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Doskonała kompaty-
bilność materiałowa 

Możliwość dezynfekcji pleksiglasu.

Wydajny koncentrat  
oszczędność do 500% oraz proste 
zastosowanie.

Prosta aplikacja 
nakrętka z  podziałką objętości 
umożliwia szybkie i łatwe dozowa-
nie.

PROSEPT® Floor to łagodny koncentrat 
przeznaczony do dezynfekcji metodą 
przecierania i szorowania dużych powierzchni 
zmywalnych wodą. Preparat  dezynfekujący 
zawiera unikalne połączenie środków 
aktywnych na bazie czwartorzędowych 
związków  amoniowych, która gwarantuje silne 
właściwości czyszczące i szerokie spektrum 
działania. Udokumentowana badaniami 
zgodność materiałowa w zakresie podłóg 
wykonanych z kamienia naturalnego, płytek 
podłogowych, PCV, ścian, urządzeń sanitarnych, 
płytek  glazurowanych i stołów laboratoryjnych. 
PROSEPT® Floor nie pozostawia lepkiej powłoki 
ani śladów po wyschnięciu. Produkt nie zawiera 
aldehydów i fenoli. Specjalnie zaprojektowana 
nakrętka z podziałką objętości 10 ml i 20 ml 
zapewnia łatwą obsługę i dużą dokładność 
dozowania, jak również na przyjazną dla 
środowiska i użytkownika  oraz oszczędną 
aplikację. PROSEPT® Floor ulega biodegradacji.

 f Łatwe zastosowanie
zgodnie z prostymi wytycznymi:
1. Ze względów bezpieczeństwa nosić rękawice 

ochronne jednorazowego użytku i okulary 
ochronne.

2. Przygotować roztwór roboczy zgodnie 
instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki 
objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić 
właściwe dozowanie.

3. Powierzchnie dezynfekować i czyścić poprzez 
przecieranie i zmywanie.

4. Sprawdzić, czy wszystkie obszary powierzchni 
są dokładnie zwilżone.

5. Przestrzegać czasu działania.
6. Przed pierwszym zastosowaniem wykonać 

próbę materiałową, nakładając produkt na 
niewielki obszar dezynfekowanej powierzchni.

Łagodny i wydajny koncentrat prze-
znaczony do dezynfekcji i czyszczenia 
dużych powierzchni zmywalnych wodą.

 f Doskonałe referencje
Eksperci polecają
Prof. Dr. G. Frösner, München, D, 1997; Prof. Dr. E. 
Marth, Graz, A, 1997;  Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt, 
D, 1997, 2003, 2007;  Dr. J. Steinmann, Bremen, D, 
2005;  Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, D, 2000, 2001

Zgodność z metodami standardowymi DGHM 
oraz normami AFNOR NF T 72150 / NF T 72170 
(Spectrum 4) i AFNOR NF T 72200. 
Numer dopuszczenia do obrotu produk-
tu biobójczego: CHZB0278

 f Powierzchnia wolna od zarazków
w kilka minut
Bakteriobójczy /  
Grzybobójczy

0.75% w 240 min

1% w 60 min

2% w 15 min

WZW typu B1) / HIV 5% w 1 min

Wirus grypy A 0.75% w 15 min

1) Test na obecność przeciwciał HBsAg

 f Dlaczego 
PROSEPT® Floor jest tak skuteczny?
Zawartość w 100 g: 10 g czwartorzędowych 
związków amoniowych, substancje zapachowe, 
barwniki.
Właściwości fizyczne: Przezroczysta, zielona 
ciecz o charakterystycznym cytrynowym 
zapachu.
Gęstość (20°C): 1,0 g/ml (g/cm3)
Wartość pH: 1% roztwór roboczy: 7,0

 f Ważne
ze względów bezpieczeństwa
Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić 
przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć 
porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę 
natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić 
odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy. 
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Dezynfekcja powierzchni

Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem 
naszej wiedzy i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji określo-
nych właściwości produktu. 

Zastosowanie
Zgodnie z Dyrektywą w sprawie produktów biobójczych: Łagodny i wydajny, płynny koncentrat 
przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia obszarów obejmujących podłogi, korytarze oddziałowe 
lub urządzenia sanitarne. Zgodnie z Dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych (93/42/WE): 
Łagodny i wydajny płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni 
wyrobów medycznych.

Kiedy stosować
 f Podłogę w gabinecie zabiegowym 
dezynfekować po każdym dniu pracy.

 f Widoczne zanieczyszczenia, np. krwią, 
ropą lub innymi zakaźnymi wydzielinami, 
należy niezwłocznie usunąć ściereczką 
jednorazowego użytku nasączoną 
środkiem dezynfekującym.

Ważne wytyczne
 f Nie mieszać preparatu dezynfekcyjnego 
z innymi środkami czyszczącymi lub 
substancjami chemicznymi.

 f Nakładać obfitą ilość  preparatu. Do 
właściwego pokrycia powierzchni 
wymagane jest 20 ml - 40 ml roztworu 
roboczego na metr kwadratowy.

 f Codziennie przygotowywać świeży roztwór. 
Po przygotowaniu nie pozostawiać 
roztworu w zbiorniku OROCLEAN® Floor 
Wiper.

Wskazówka
 f Ściereczki jednorazowego użytku 
są wygodniejsze w użytkowaniu, 
ponieważ nie wymagają ponownego 
przygotowania do użycia.

Materiały i wyposażenie
 f Rękawice jednorazowego użytku 
 f Okulary ochronne
 f OROCLEAN® Floor Wiper lub 2 wiadra i 
mop

 f Ściereczki jednorazowego lub 
wielokrotnego użytku

3. Na głowicy OROCLEAN® Floor Wiper zamocować 
ściereczkę jednorazowego lub wielokrotnego użytku.

4. Ponownie włożyć zbiornik z przygotowanym 
roztworem w OROCLEAN® Floor Wiper.

2. Wlać koncentrat do zbiornika lub wiadra. Napełnić 
wodą wodociągową do wymaganej objętości.

1. Odmierzyć PROSEPT® Floor przy użyciu podziałki 
objętości zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 
dozowania, podanymi na etykiecie produktu. 

6. Na jeden metr kwadratowy wymagane jest w 
przybliżeniu 20-40 ml roztworu roboczego.

5. Użyć mechanizmu rozpylającego, a następnie 
rozprowadzić PROSEPT® Floor poprzez wycieranie.

8. Przed ponownym użyciem wyprać ściereczkę 
wielokrotnego użytku w temp. 95 °C .

7. Odczekać wymagany czas działania. Powierzchnia 
musi być pokryta preparatem przez cały czas działania. 
W miarę możliwości nie wchodzić na zdezynfekowany 
obszar dopóki nie wyschnie. Po użyciu opróżnić zbiornik 
OROCLEAN® Floor Wiper i pozostawić do wyschnięcia.

PROSEPT® Floor


