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Produkt rozcieńczony

Sposób użycia - c.d.

Wybielanie tkanin
20 ml płynu dodać do 5 litrów zimnej wody. Tkaniny moczyć przez noc, a następnie dokładnie wypłukać czystą 
wodą. W przypadku wszelkich ubiorów, produkt stosować tylko w rozcieńczeniu.

Aby zdezynfekować i wyczyścić duże powierzchnie nanieść roztwór Domestosa rozcieńczonego wodą w proporcji
1:3 (1 część Domestosa : 2 części wody). Spłukać po 15 minutach. Zakres działania: bakteriobójczy, grzybobójczy
 i wirusobójczy.

Zalecenia: Nie używać na emalii i powierzchniach metalizowanych (chromowanych, pozłacanych, itp.). Nie stoso-
wać na podłogach produktu w postaci nierozcieńczonej. Nie używać do jedwabiu, wełny, tkanin kolorowych, sztu-
cznych i innych delikatnych materiałów, skóry lub na naczyniach o specjalnej powierzchni (np. ogniotrwałej). 
Zawsze odnosić się do instrukcji producenta. Zachować szczególną ostrożność tak, by nie rozlać produktu na tka-
niny, meble, dywany. Preparat może uszkodzić daną powierzchnię. W przypadku rozlania produktu, powierzchnię
natychmiast zmyć dokładnie czystą wodą. Sprzęt używany do czyszczenia powierzchni preparatem Domestos Pro-
fessional Pine Fresh, (mop lub ścierka) należy po zakończeniu pracy z produktem dokładnie wypłukać czystą 
wodą. 

•    preparat Domestos Professional Pine Fresh uzyskał pozwolenie MZ nr 3777/09 na obrót produktem biobój-
     czym;

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

• preparat Domestos Professional Pine Fresh uzyskał pozytywne wyniki badań zgodnie z normą EN 13697:2002
  (działanie bakteriobójcze wobec Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Esche-
  richia coli) stosowany w stężeniu 5% oraz w postaci czystej, w czasie 5 minut, w temperaturze 20ºC w warunkach 
  brudu, w wodzie twardej;

• preparat Domestos Professional Pine Fresh uzyskał pozytywne wyniki badań zgodnie z normą EN 13697:2002
  (działanie grzybobójcze) stosowany w stężeniu 2% oraz w postaci czystej (Candida albicans) i stężeniu 3% oraz
  w postaci czystej (Aspergillus niger), w czasie 15 minut, w temperaturze 20ºC w warunkach brudu, w wodzie twardej; 

• preparat Domestos Professional Pine Fresh uzyskał pozytywne wyniki badań zgodnie z normą EN 14476
  (działanie wirusobójcze, wirus adeno) stosowany w stężeniu 33,3%, w czasie 5, 15, 30, 60 minut; 

• preparat Domestos Professional Pine Fresh uzyskał pozytywne wyniki badań (działanie wirusobójcze: wirus 
  polio) stosowany w postaci czystej, w czasie 5 minut i stężeniu 1,2% w czasie 60 minut; 

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód grunto-
wych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia naj-
wyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany 
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Atesty, pozwolenia, opinie



Domestos Professional Pine Fresh

Diversey Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 01
dok.poland@diversey.com
www.diversey.pl
      © Copyright 2010 Diversey                            3

Domestos®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie
licencji.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc
Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna 
ochrona skóry. Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić do-
stęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przy-
tomności zapewnić ułożenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym 
preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć woda z mydłem dobrze spłukać. W razie wy-
stąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem.
Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą. W przypadku wystąpienia dole-
gliwości zasięgnąć porady lekarskiej.
W przypadku połknięcia wypłukać usta woda, pić duże ilości wody, natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Domestos Profe-
ssional Pine Fresh znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i od-
powiednio wentylowanych pomieszczeniach. Opakowania przechowywać w pozycji pionowej w chłodnym miej-
scu. Nie magazynować wspólnie z kwasami. Chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem pro-
mieni słonecznych. 

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Warunki przechowywania

Okres trwałości




