
  

 

Cechy

Domestos Professional Red Power jest zagęszczonym płynem 
do mycia i dezynfekcji urządzeń i powierzchni w pomieszczeniach 
sanitarnych oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni w szpitalach 
i innych placówkach służby zdrowia. Produkt polecany jest również
do wybielania tkanin białych. Dzięki zagęszczonej konsystencji, pre-
parat dłużej przywiera do czyszczonej powierzchni.
Domestos Professional Red Power jest skuteczny przeciwko ba-
kteriom, wirusom i grzybom.

•    myje i dezynfekuje;
•    szerokie spektrum działania bójczego;
•    zagęszczona konsystencja, dzięki czemu produkt przywiera do 
     powierzchni przez dłuższy okres czasu;
•    efektywny i wydajny;
•    pozostawia świeży, przyjemny zapach;
•    łatwe i szybkie zastosowanie;
•    niewielkie, poręczne opakowanie;

Zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji urzą-
dzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji 
powierzchni w szpitalach i innych zakładach opieki 
społecznej. 

Sposób użycia

Domestos Professional 
Red Power

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5 L.

Produkt nierozcieńczony (zakres działania: bakterio-, grzybo- i wirusobójczy)
Muszle toaletowe
Produkt rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią (około 80 ml), pozostawić na 15 minut (zaleca się pozosta-
wienie na noc), spłukać.
Wanny, umywalki, zlewy
Produkt rozprowadzić równomiernie po powierzchni, dokładnie spłukać wodą po 15 minutach.
Wloty do kanalizacji z wanny, umywalki lub zlewu
Aby wydezynfekować i usunąć przykry zapach, produkt wlać do syfonu, pozostawić na noc, a następnie spłukać.

Duże powierzchnie (np.: podłogi, kafelki)
Sporządzać roztwór stosując 100 ml płynu (1 nakrętka = 20 ml) na 5 litrów wody i myć za pomocą mopa lub szmatki. 
Pozostawić na powierzchni przynajmniej przez 15 minut, po czym spłukać wodą. Zakres działania: bakteriobójczy 
i grzybobójczy.

Produkt rozcieńczony



  

 

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. 

Postać:    przezroczysta ciecz  
Gęstość w 20ºC:  ok. 1,08 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC): ok. 13,0

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

Domestos Professional Red Power  kanister: 5 L  nr SKU: VG12022

Domestos® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę JohnsonDiversey na pod-
stawie licencji.
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Szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich trakto-
wać jako specyfikacji produktu. Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Więcej wskazówek
znajduje się w ulotce informacyjnej produktu.

Atesty, pozwolenia, opinie

Właściwości

Dostępne opakowania

Domestos Professional Red Power




