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KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ nr 2/SP 200/01.06.2009 
 

Profimax SPD 100 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU  
Produkty serii Profimax są nowoczesnymi środkami do utrzymania czystości i 
higieny we wszystkich kluczowych punktach obiektów szeroko rozumianej branży 
spożywczej. 
Profimax SPD 100 jest stężonym typem produktu 2 w jednym; zawiera synergiczną 
mieszaninę detergentów i substancji biobójczych wykazujących równoczesne 
doskonałe własności myjące i odkażające. 
Zaletą produktu jest: 

� Szerokie spektrum skuteczności biobójczej 
� Mycie i dezynfekcja w jednym etapie 

Właściwości biobójcze oznaczono* zgodnie z normami przy stężeniu (tzw. MBC 
podane w % v/v):  
� PN-EN 13697 ( powierzchnie twarde – warunki brudu), czas kontaktu, dla 

bakterii 5 min. dla grzybów 15 min. 
o Pseudomonas aeruginosa: 0,50% 
o Staphylococcus ureus: 0,50% 
o Escherichia coli: 0,30% 
o Enterococcus hirae: 0,40% 
o Candida albicans : 0,40% 
o  Aspergillus niger : 4,00% 

  
� PN – EN 1276 ( zawiesina - bakterie), czas kontaktu 5 min. 

o Pseudomonas aeruginosa: 0,70% 
o Staphylococcus ureus: 0,10% 
o Escherichia coli: 0,30% 
o Enterococcus hirae: 0,20% 

 
� PN-EN 1650 , ( zawiesina - grzyby), czas kontaktu 15 min. 

o Candida albicans : 0,20% 
o  Aspergillus niger : 5,00% 

 
Produkt zaklasyfikowany jest do kategorii I;  grupa 4 – „Produkty stosowane do 
dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia 
zwierząt zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 17 stycznia 2003 
r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia ( 
DzU 16/2003 poz. 150.)  
Produkt posiada zezwolenie na obrót nr 3620/08 zgodnie z Decyzją wydaną przez 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
*Raporty z badań skuteczności posiada producent, raporty są dostępne na żądanie 
użytkownika 

 

ZASTOSOWANIA  
Profimax SPD 100 zalecany jest do mycia i dezynfekcji  wodoodpornych 
powierzchni i akcesoriów, posiadających również kontakt z żywnością, jak 
powierzchnie podłogowe i ponadpodłogowe (lady, stoły krajalnice, bemary, 
komory chłodnicze itp.) w kuchniach, stołówkach, magazynach żywnościowych, 
sklepach żywnościowych. Profimax SPD 100 szczególnie przydatny jest do 
utrzymania czystości mikrobiologicznej w obiektach gdzie stosowany jest system 
HACCP. 

Po zakończonym myciu i dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością 
należy spłukać wodą pitną. 

SPOSÓB UŻYCIA  
Produkt jest koncentratem. W praktyce czyszczenia i dezynfekcji należy 
posługiwać się roztworami. W zależności od oczekiwanego efektu biobójczego 
należy stosować: 
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� 1% roztwór użytkowy (990 ml wody + 10 ml Profimax SPD 100) przez 
okres 5 minut – dla uzyskania efektu antybakteryjnego (odkażanie 
antybakteryjne) 

� 5% roztwór użytkowy 950 ml wody + 50 ml Profimax SPD 100) 
przez okres 15 minut – dla uzyskania efektu pełnego efektu 
odkażającego (odkażanie pełne, bakterie i grzyby) 

Roztwór użytkowy należy nanosić na czyszczone powierzchnie ręcznie (ścierka, 
mop) lub przy pomocy generatora piany, lub rozpylacza. Po zakończonym okresie 
dezynfekcji powierzchnie należy spłukać wodą pitną. Obiekt można użytkować 
bezpośrednio po przeprowadzonym myciu i dezynfekcji. 

 

DANE TECHNICZNE  
I) Wygląd: transparentna bezbarwna ciecz 
II) Zapach: charakterystyczny 
III) pH produktu:  około 11,5  
IV) Gęstość, około 1,02 g/ml 
V) Zdolność pianotwórcza 1% r-r, metoda Rosa Milesa: nie mniej niż  180 cm3 

VI) Zawartość substancji czynnej: nie mniej niż 10% 

 

SKŁAD wg ZALECEŃ UE 
(Rozporządzenie UE 648/2004 
wraz z późniejszymi zmianami) 

  5%<niejonowe środki powierzchniowoczynne<15%, 5%<kationowe środki 
powierzchniowoczynne<15%, 5%>amfoteryczne środki powierzchniowoczynne, 
EDTA, 

Sposób pakowania:  5L 

OZNACZENIE 
RODZAJU 
RYZYKA(Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia Dz.U. 
174/2007 poz. 11222) 

 

•  R34 – Powoduje oparzenia  
• S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi 
• S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu 
• S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i 

zasięgnąć porady lekarza 
• S28 – Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody 
• S37/39 – Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę 

twarzy 
• S35 – Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny 

� S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, 
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe pokaż 
etykietę. 

 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego 
działalność gospodarczą 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


