
 

BOWI-SEPT®    Art.nr 2760    
 http://www.hwr-chemie.de/                   ISO 9001  -  ISO 14001    
Atest PZH HŻ/07270/00  •  HŻ/15460/00     
Pozw. Min.Zdr. nr 3009/06  •  Rej/3092/2004  •   UBA 30870147 
 
 
 

Preparat biobójczy, myjąco-dezynfekujący o szerokim spektrum działania.  
Wysoka skuteczność bakteriobójcza, grzybobójcza i wirusobójcza 

 
BOWI-SEPT dezynfekujący środek czystości z szerokim spektrum działania 

• wysoko skuteczny przeciw bakteriom, grzybom  i wirusom  
• skuteczny do rozpuszczania brudu, kurzu i tłuszczu 
• testowany i przedstawiony na listach środków dezynfekujących DGHM i DVG 
• przeznaczenie produktu biobójczego kategoria I grupa 2, 3, 4.  

 

BOWI-SEPT jest trafnym wyborem 
• w szpitalnej profilaktyce do codziennego i gruntowego czyszczenia i odkażania  
• do dezynfekujące czyszczenia  podłóg, kafelek, ceramiki w kuchni i sanitariatach  
• do dezynfekcji powierzchni roboczych i urządzeń w zakładach przetwórstwa żywności 
• do mycia i dezynfekcji urządzeń do transportu odpadów komunalnych 
• do dezynfekcji surowych powierzchni drewnianych w saunach  

 
Chemiczna charakterystyka: 

Wygląd: płyn żółtawy o mydlanym zapachu 
Skład: roztwór z środków działających dezynfekująco, środków powierzchniowo  
czynnych, kompleksujących, środków zapachowych i barwiących w wodzie 
Wolny od AOX, aldehydów, kwasów i CKW 
Klasyfikacja: żrący 
Wszystkie zawarte środki rozkładają się biologicznie 

 
Stosowanie:  do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością; do mycia 
stołów, kafelków i wanien w pomieszczeniach produkcyjnych; ogólne stosowanie do mycia i 
dezynfekcji powierzchni zmywalnych i pomieszczeń wymagających wysokiego standardu 
czystości ( także toalet, umywalek, powierzchni drewnianych w saunach). 
 
Sposób użycia:: 
 

Rozcieńczenie:                 czas działania: 
1:200   (0,5%)                         4 godzin 
1:100   (1%)                            1 godzina 
1:50     (2%)                          15 minut 
1:25     (4%)                            4 minut 
 

W zależności od oczekiwanego czasu działania BOWI-SEPT® jest rozcieńczany od 0,5 do 4 % z 
wodą. Zmoczyć dezynfekowaną powierzchnię i przecierać na wilgotno. 
Surowe powierzchnie drewniane w saunach itp., najlepiej zmoczyć 2% roztworem BOWI-SEPT®. 
Powierzchnie kontaktujące się z żywnością, po zalecanym czasie działania spłukać pitną wodą. 
Do dezynfekcji czułych na wodę polecamy ALK-DES -(artykuł 2790). 
 
Powyższe informacje zostały zebrane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie stanowiąc jednocześnie gwarancji ich 
poprawności i kompletności.  Producent nie ponosi odpowiedzialności  za  szkody  wynikające z niewłaściwego stosowania. 
 
  Dystrybutor:  
 


