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ClearKlens Cleansinald SS
Sterylny preparat myjąco-dezynfekujący do mycia i dezynfekcji twardych, wodood-
pornych powierzchni w zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. 

Opis
ClearKlens Cleansinald SS to sterylny preparat myjąco-dezynfekujący do my-
cia i dezynfekcji twardych, wodoodpornych powierzchni w zakładach przemysłu 
farmaceutycznego i kosmetycznego. Produkt ten to formuła oparta na czwartorzę-
dowych związkach amonowych i alkilaminach. Jest to 0,5% roztwór roboczy, goto-
wy do użycia, nie wymagający rozcieńczania. Skoncentrowany ClearKlens Clean-
sinald rozcieńczany jest z wodą (WFI) zgodnie z wytycznymi Europejskiej Farma-
kopei, a następnie poddawany jest procesowi filtracji na poziomie 0,22 μm.
ClearKlens Cleansinald SS poddawany jest procesowi końcowej sterylizacji, 
termicznej, zapakowany jest w podwójne opakowanie.
ClearKlens Cleansinald SS polecany jest do mycia i dezynfekcji: ścian, podłóg, 
powierzchni i blatów roboczych oraz powierzchni sprzętu produkcyjnego. 
ClearKlens Cleansinald SS posiada właściwości bakteriobójcze i bójcze prze-
ciw grzybom drożdżopodobnym.

•    potwierdzona skuteczność bójcza;
•    produkt gotowy do użycia;
•    niska toksyczność;
•    gwarancja sterylności, dzięki filtracji na poziomie 0,2 μm, aseptycznemu 
     pakowaniu i sterylizacji termicznej;
•    znajduje się w podwójnych opakowaniach, dzięki czemu może być w łatwy 
     i szybki sposób dostarczony na teren obszarów krytycznych danego zakładu;
•    każda seria produktu zostaje poddana testowi na sterylność i dostarczana jest
     z certyfikatem sterylności;

Postać:      bezbarwna, lekko żółta ciecz
Gęstość w 20°C:    ok. 1 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):   ok. 9,9
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT): 3 g/kg
Zawartość azotu (N):    nie zawiera
Zawartość fosforu (P):    nie zawiera

Cechy

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego produktu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Produkt dostępny w opakowaniu: butelka 900ml ze spryskiwaczem. 
Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia. Nanieść produkt na powierzchnie. Przy 
pomocy ścierki lub gąbki przetrzeć myte powierzchnie. Po umyciu powierzchnie 
spłukać czystą wodą. Na umyte powierzchnie ponownie nanieść produkt, nie ro-
zcieńczać wodą. Podczas dezynfekcji produkt należy pozostawić na powierzchni, 
zależnie od oczekiwanego rodzaju działania, przynajmniej na:

Sposób użycia
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Sposób użycia - c.d.
 •     5 minut  -  działanie bakteriobójcze;
 •   15 minut  -  działanie bakteriobójcze i bójcze przeciw grzybom drożdżo-
                  podobnym.

Po dezynfekcji powierzchnie pozostawić bez spłukiwania.

Atesty, pozwolenia, opinie

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

•    preparat ClearKlens Cleansinald SS uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650 (działa-
     nie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym [C. albicans]), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), 
     w warunkach czystych i brudnych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-006-
     01];

Zapobiegać przedostawaniu się dużych ilości produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. 
Preparat zużyć w całości. Małe ilości rozlanego produktu zetrzeć szmatą, większe ilości i zanieczyszczone po-
wierzchnie spłukać dużą ilością wody do kanalizacji. 
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowa-
niach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich 
temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych.

Po użyciu opłukać i wysuszyć ręce. ● Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli. W przypadku 
narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. 
● Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się preparatem 
zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z leka-
rzem. ● Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą. W przypadku wystą-
pienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. ● W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości 
wody. W razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

•    preparat ClearKlens Cleansinald SS uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697 (działa-
     nie bakteriobójcze), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), w warunkach czystych, w czasie 5 minut, tempe-
     raturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-008-01];

•    preparat ClearKlens Cleansinald SS uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697 (działa-
     nie grzybobójcze - przeciw grzybom drożdżopodobnym [C. albicans]), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), 
     w warunkach czystych, w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-008-01];

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

•    preparat ClearKlens Cleansinald SS uzyskał pozwolenie MZ nr 4160/10 na obrót produktem biobójczym;  

•    preparat ClearKlens Cleansinald SS uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276 (działa-
     nie bakteriobójcze), stosowany w rozcieńczeniu: 0,5% (v/v), w warunkach czystych i brudnych, w czasie 5 mi-
     nut, temperaturze 20°C, w wodzie twardej [TRA-2009-004-01];

Postępowanie z odpadami

Warunki przechowywania 

Środki ostrożności i pierwsza pomoc
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Środki ostrożności i pierwsza pomoc - c.d.
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem ClearKlens Clean-
sinald SS, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania 
z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na żądanie użytkownika 
prowadzącego działalność zawodową.




