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Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl 
 

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą 
swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

  

 
 
 

ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro 8073 
 

 
Wodny środek czyszczący do dezynfekcji powierzchni do użytku profesjonalnego i 
konsumenckiego. 

 

 
 

 
 

 

OPIS PRODUKTU 
 

 

Informacje ogólne 
 

 

Wodny, gotowy do użycia środek do dezynfekcji i czyszczenia 
powierzchni o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, 
ograniczonym wirusobójczym i czyszczącym.  
 

 

Szczególne właściwości:  
Normy na metody badań 
 

 
 

 

 Dopuszczenie do obrotu jako środek biobójczy do dezynfekcji 
powierzchni  
(typ produktu 2 - 4). 

 

Substancja czynna 
0,2 % (0,2 g/100 g) chlorek benzalkoniowy 

 

 EN 13624 (działanie grzybobójcze): skuteczność na działanie 
grzybów (Candida albicans) wg. fazy EN 2 / etap 1 (testy 
zawiesinowe): 1, 5 i 15 min przy wysokim obciążeniu. 

 

 EN 13727 (działanie bakteriobójcze): skuteczność na działanie 
bakterii (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Pseudomonas aeruginosa) wg. fazy EN 2 / etap 1 (testy 
zawiesinowe):  1, 5 i 15 min przy wysokim obciążeniu 

 

 EN 14476 (ograniczone działanie wirusobójcze): Skuteczność 
na działanie wirusów (Vacciniavirus, MVA) wg. fazy EN 2 / etap 
1 (testy zawiesinowe): 1 min przy wysokim obciążeniu 
organicznym. 

 

 EN 13697 (działanie bakteriobójcze i grzybobójcze): skuteczność 
na działanie bakterii (Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) testy 
praktyczne: 15 min przy wysokim obciążeniu, skuteczność na 
działanie grzybów (Candida albicans) testy praktyczne: 5 min przy 
wysokim obciążeniu. 

 

 

Obszary zastosowania 
 

 

 Do szybkiej, ogólnej dezynfekcji i delikatnego czyszczenia 
nieporowatych powierzchni i przedmiotów szczególnie w 
placówkach służby zdrowia (np. deski w toaletach, klamki 
drzwiowe, ramy łóżek, pojazdy ratunkowe), powierzchni 
roboczych w laboratoriach medycznych oraz powierzchni w 
kuchniach gastronomicznych i obszarze spożywczym, również 
tam, gdzie dochodzi do kontaktu z żywnością lub paszami. 

 

 Odpowiedni do obróbki powierzchni pokrytych lakierami ADLER.   
 

 Nadaje się do stosowania na szkło pleksi i poliwęglan. W 
przypadku materiałów z tworzyw sztucznych i powierzchni 
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lakierowanych, przed użyciem należy przeprowadzić test 
wytrzymałości. 
 

 Szczególnie nadaje się do stosowania na różnych przedmiotach 
w gospodarstwie domowym, jak np. meble, stoły, krzesła, maty 
do przewijania, aramatura, deski do krojenia, lodówki, itp. 

 

 
 

 

Przerabianie: 
 

 

Wskazówki dotyczące 
przerabiania 
 

 

 

 Nierozcieńczony produkt nanieść na powierzchnię, która ma być 
zdezynfekowana za pomocą nasączonej szmatki lub butelki z 
głowicą do spryskiwania. Powierzchnię przetrzeć jednorazową 
szmatką. 

 

 Zapewnić całkowite zwilżenie powierzchni podczas zalecanego 
czasu oddziaływania. 

 

 Czas oddziaływania przy niewielkim obciążeniu to 1 minuta, przy 
wyższym obciążeniu do 5 minut. W przeciwnym razie nie jest 
zapewniona całkowita dezynfekcja. 
 

 Nie należy dotykać powierzchni przez co najmniej 5 minut, a 
najlepiej przez 60 minut, aby zapewnić pełną skuteczność. 

 

 Należy zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu! 
 

 Proszę przestrzegać naszych Wytycznych ARL_072 – Wytyczne 
do stosowania środków do dezynfekcji firmy ADLER. 

 

 Proszę przestrzegać naszych Wytycznych ARL_073 – Środki do 
dezynfekcji – podstawowe pojęcia. 

 

 

Technika nanoszenia 
 

 

 

 Nierozcieńczony produkt nanieść na powierzchnię, która ma być 
zdezynfekowana za pomocą szmatki lub rozpylić.  

 

 Ilości nanoszone ok. 50 ml/m². 
 

 Produkt jest gotowy do użycia. 
 

 
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 

 

Wielkości opakowań  
 

 

500 ml, 5 l 
 

 
 

POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

 

Trwałość / przechowywanie 
 

 

 

Przynajmniej 2 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
 

Wzgl. okres trwałości po otwarciu w nieszczelnie zamkniętym 
pojemniku wynosi 6 miesięcy. 
 

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi 
temperaturami (powyżej 30°C). 
 

 

Dane  
BHP 
 

 
 

 

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa i transportu, 
przechowywania i sposobu postępowania jak również utylizacji znajdą 
Państwo w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można 
pobrać ze strony www.adler-lacke.com. 
 

Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy 
zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie. 
 

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 

 


