
Poznań, 19-05-2020

ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY SEPTA – informacja o produkcie

Profesjonalny środek do mycia i dezynfekcji SEPTA o działaniu biobójczym.

Alkaliczny płynny preparat myjąco-dezynfekujący (koncentrat - zalecane stężenie  
1:20) skuteczny w kierunku bakterii, grzybów i wirusów w pełnym spektrum. 
Działa także na wirusy osłonkowe (COVID-19).

Środek biobójczo SEPTA został akredytowany przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - jest dopuszczony 
do stosowania we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, także do 
powierzchni, które mają kontakt z żywnością (np. blaty kuchenne czy stoliki w 
restauracjach - wtedy wymaga po zastosowaniu spłukania wodą).

W skład środka wchodzą m.in. czwartorzędowe sole amoniowe. Czas aktywności 
chemicznej cieczy roboczej (roztwór o zalecanym stężeniu) wynosi 28 dni.

Dostępny jako koncentrat o pojemności :

• 1l,

• 5l, 

• wkrótce będzie dostępny także jako preparat gotowy do użycia (bez 
konieczności samodzielnego rozcieńczania) -kanister o poj. 5l.

Najefektywniej zwalcza wirusy, bakterie i grzyby z podłóg, może być stosowany do
nasączania mat dezynfekcyjnych usytuowanych przy wejściach do budynków, 
mycia podłóg czy innych powierzchni, odpornych na działanie wody.



UWAGA !!! Produkt jest koncentratem – zalecane stężenie to 5%. Przed użyciem 
trzeba go rozcieńczyć z zimną wodą:

• z opakowania koncentratu o pojemności 1l  (1000 ml) uzyskamy 20 l cieczy 
roboczej,

• z opakowania koncentratu o pojemności 5l koncentratu uzyskamy 100 l 
cieczy roboczej.

Ciecz robocza w stanie rozcieńczonym (preparat w stężeniu 5%) według badań 
producenta nie podrażnia skóry ludzi ani zabrudza i nie niszczy obuwia (przy 
prawidłowym rozcieńczeniu i użytkowaniu). Natomiast preparat nawet po 
rozcieńczeniu może podrażniać oczy przy bezpośrednim kontakcie gałki ocznej z 
cieczą roboczą.

Przy rozcieńczaniu należy zachować ostrożność oraz stosować środki ostrożności 
typu okulary ochronne, rękawiczki oraz stosować dobrą wentylację, gdyż środek w 
postaci koncentratu może podrażniać skórę.

Stosować w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację, i temperatura – 
20°C. 

Preparat przed użyciem przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
fabrycznym. W pomieszczeniach magazynowych zapewnić wentylację. 
Przechowywać w miejscu nienasłonecznionym w temperaturze 5-25°C.
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