
5 l (pH 9,0)

750 ml (pH 11,0)

750 ml (pH 11,3)

5 l (pH 11,3)

kapsułki (pH 9,0)

Fairy 
- płyn do mycia naczyń

Fairy Desinfecting Degreaser
- dezynfekujący płyn odtłusz-
czający (zabija 99,9% bakterii 
salmonelli i listerii)

Fairy - środek do mycia silnie 
zatłuszczonych powierzchni 
kuchennych w sprayu

Fairy
- środek w płynie do mycia 
silnie zatłuszczonych 
powierzchni kuchennych

Fairy 
- aktywne kapsułki 
do zmywarek o długim cyklu

Fairy CADW - detergent 
oraz płyn do płuknia naczyń 
(do profesjonalnych zmywarek 
o krótkim cyklu mycia 1-5 min.)

deterget 10 l (1%, pH 9,0)
nabłyszczacz 10 l (1%, pH 2,5/3,5)

Do naczyń, garnków i patelni, sztućców i szklanek

Wysoce skuteczny w odtłuszczaniu i dezynfekcji wszystkich powierzchni 
kuchennych (blaty kuchenne, zlewy, kuchenki, płytki). Odpowiedni do 
powierzchni mających kontakt z żywnością.

Usuwa uporczywe, tłuste zabrudzenia ze wszystkich powierzchni 
 kuchennych: podłóg, ścian, piecykow i urządzeń kuchennych, okapów, 
grilla i frytownic. Nie stosować do czyszczenia aluminium i linoleum.

Usuwa silnie zatłuszczone zabrudzenia okapów, kuchenek, ścian. 
Odpowiedni do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Dokładne mycie naczyń, ochrona 
przed budowaniem kamienia w zmywarce, 
błyszczący naczynia, szkło i sztućce 
bez potrzeby polerowania.

Doskonałe mycie naczyń, usuwanie trudnych 
zabrudzeń nawet w niskich temperaturach.

Rozpylić na powierzchnię. Pozostawić na 2 minuty w celu dezynfekcji. 
Spłukać lub zetrzeć wilgotną ścierką.

Rozpylić na powierzchnnię. Pozostawić na 3 minuty do działania środka.
Spłukać lub zetrzeć wilgotną ścierką.

Dozowanie detergentu zależy od rodzaju zmywarki, stopnia twardości wody oraz stopnia zabrudzenia naczyń.
Uniwersalna zmywarka    Zmywarka do szkła
stopnie twardości wody  dozowanie  stopnie twardości wody  dozowanie
miękka woda (< 7̊ dH)  0,8–1,6 ml/l  średnio twarda woda (<10˚dH) 0,8–1,6 ml/l
średnio twarda woda (7–14̊ dH) 1,6–2,4 ml/l  twarda woda (10–18˚dH)  1,6–2,4 ml/l
twarda woda (14–21̊ dH)  2,4–4,0 ml/l
bardzo twarda woda (> 21̊ dH) 4,0–5,0 ml/l

1 kapsułka - 1 mycie 

➊ Włóż kapsułkę do szufl adki dozującej. Jeśli kapsułka się nie mieści, połóż ją na wierzchu kosza na sztućce.
➋ Wybierz program bez mycia wstępnego.

Kapsułki Fairy z działaniem soli są efektywne w miękkiej, średnio twardej i twardej wodzie do 24̊ e/21̊ dH/36̊ fH.
W takich warunkach mycie będzie efektywne nawet, gdy kontrolka braku płynów przeciw zaciekom i kontrolka braku soli będzie zapalona.
Dla bardzo twardej wody powyżej 24̊ e/21̊ dH/36̊ fH zalecane jest użycie dodatkowej soli do zmywarek.

Zwróć uwagę, żeby srebrne naczynia/sztućce nie stykały się ze sztućcami ze stali nierdzewnej.

Dostosuj dawkę płynu odpowiednio do ilości naczyń, a także rodzaju 
i stopnia ich zabrudzenia. Spłukać po użyciu.

Dozowanie nabłyszczacza. Do zmywarek naczyń i szkła stosować środek: 0,4ml/l

W przypadku powierzchni bardzo zatłuszczonych stosować nierozcieńczony. 
Czyścić powierzchnie ścierką lub mopem, przybory kuchenne zanurzyć w środku 
czyszczącym. Zawsze spłukiwać.
Rozcieńczać (60 ml na 5 l wody) w ciepłej wodzie. Powierzchnie mające bezpo-
średni kontakt z żywnością spłukać czystą wodą. Można użyć w formie sprayu (1/2 
nakrętki na 600 ml wody). Czyszczenie frytownic: frytownicę wyłączyć, odczekać, 
aż wystygnie do temperatury pokojowej. Zalać 2/3 wody. Wlać Fairy w proporcji 
100 ml/1 l wody. Podgrzać do 80˚ na 30-60 minut. Opróżnić i spłukać.
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Obszar sanitarny – instrukcja użycia produktów PGP Professional

ZastosowanieProdukt Instrukcja użycia Identyfikacja
zagrożeń

750 ml (pH 3,6)

750 ml (pH 2,2)

750 ml (pH 10,8)

750 ml (pH 2,2)

Mr. Proper 
płyn do czyszczenia 
sanitariatów

Mr. Proper 4w1 
wielofunkcyjny płyn 
do czyszczenia podłóg 
i urządzeń sanitarnych

Mr. Proper 3w1 
płyn do czyszczenia 
muszli klozetowych 
i pisuarów

Mr. Proper 
uniwersalny płyn 
do większości powierzchni 
wraz z dezynfekcją

Viakal - Antikal
odkamieniacz do armatury, 
płytek, sanitariatów

do czyszczenia wanien, umywalek, sedesów, 
kabin prysznicowych, kranów i płytek

Rozpylić na czyszczoną powierzchnię. Wytrzeć suchą, czystą szmatką, pozostawić do wyschnięcia.
W przypadku trudniejszych zabrudzeń, pozwolić na 5 min reakcji środka i wytrzeć szmatką.
Nie pozostawiać środka w kontakcie z powierzchią na dłużej niż 10 min.

Stosować rozcieńczony:
60 ml wlać na 5l wody (1 nakrętka - 30 ml)
Bez potrzeby spłukiwania.

W przypadku mocnych zabrudzeń stosować nierozcieńczony:
Pozostawić na 1-5 minut, następnie spłukać.

do usuwania kamienia z elementów armatury, 
kurków, zlewozmywaków, umywalek, kabin prysznicowych, 
muszli klozetowych i płytek łazienkowych

do czyszczenia powierzchni łazienkowych: podłóg, kafelek, 
umywalek, pryszniców, wanien, toalet, kranów, zlewów

Ogólne czyszczenie: spryskać czyszczoną powierzchnię, a następnie spłukać dużą ilością wody.
Nagromadzone osady kamienia: pozostawić środek na czyszczonej powierzchni na kilka minut, a następnie spłukać wodą. 
W razie potrzeby czynność powtórzyć.
Nie stosować do usuwania kamienia ze szkliwa, marmuru, srebra, złota, miedzi i aluminium.

Do czyszczenia różnych powierzchni, głownie ze szkła, stali
nierdzewnej, plastiku (stoły, biurka, krzesła, telefony, klamki,
okna, lustra, ekrany)

Czyszczenie powierzchni (obszary ogólnodostępne / jadalnie)
- instrukcja użycia produktów PGP Professional

Do czyszczenia muszli klozetowych i pisuarów



Mr. Proper 
płyn do podłóg 
i innych powierzchni

5 l (pH 10,3)

5 l (pH 7,4)

750 ml (10% – pH 10,8)

750 ml (pH 9,5)

Usuwa najczęściej występujące zabrudzenia (tłuszcz, błoto)
z podłóg: linoleum, terakota, drewno impregnowane

Posiada naturalne Ph. Odpowiedni do mycia posadzek
marmurowych, z kamienia naturalnego, granitu, lakierowanego
drewna, winylu (PCV) i powierzchni ceramicznych.

Czyszczenie powierzchni (obszary ogólnodostępne / jadalnie)
– instrukcja użycia produktów PGP Professional

ZastosowanieProdukt Instrukcja użycia Identyfikacja
zagrożeń

Mr. Proper Special 
płyn do podłóg, 
powierzchni delikatnych

Mr. Proper 4w1 
uniwersalny płyn 
do czyszczenia 
większości powierzchni 
wraz z dezynfekcją

Mr. Proper 
płyn do czyszczenia 
powierzchni ze szkła

Czyszczenie powierzchni (obszary ogólnodostępne / jadalnie)
- instrukcja użycia produktów PGP Professional

Czyszczenie powierzchni (obszary ogólnodostępne / jadalnie)
- instrukcja użycia produktów PGP Professional

Do czyszczenia różnych powierzchni, głownie ze szkła, stali
nierdzewnej, plastiku (stoły, biurka, krzesła, telefony, klamki,
okna, lustra, ekrany).

Do czyszczenia szklanych powierzchni: okien, luster, ekranów 
TV i monitorów, innych twardych powierzchni.

Czyszczenie powierzchni (obszary ogólnodostępne / jadalnie)
- instrukcja użycia produktów PGP Professional

Czyszczenie powierzchni (obszary ogólnodostępne / jadalnie)
- instrukcja użycia produktów PGP Professional

Czyszczenie powierzchni (obszary ogólnodostępne / jadalnie)
- instrukcja użycia produktów PGP Professional



Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne

Zmywarki
do naczyń i szkła

52180

ZmywarkiZmywarki
do naczyń i szkłado naczyń i szkła

Stosować wymagane
przez pracodawcę środki 
ochrony indywidualnej.

Stosować wymagane 
przez pracodawcę 

środki ochrony 
indywidualnej.

Przenieść nakrętkę i przewód 
na pełny pojemnik.

Dokładnie zakręcić nakrętkę.

Ustawić pełny 
pojemnik obok 

pustego.

Unikać 
mieszania 
produktów 

z wodą.

W przypadku rozlania 
produktu natychmiast 

zmyć i spłukać 
powierzchnię wodą. 

Zdjąć nakrętkę 
i przewód z pustego 

pojemnika.

Po użyciu produktu 
dokładnie umyć 
i osuszyć ręce.

Stosować wyłącznie 
produkty do zmywarek 

P&G Professional System. 
Produkty przechowywać 

w temperaturze pokojowej.

W przypadku dostania się do dróg 
oddechowych natychmiast 

zasięgnąć pomocy/porady lekarza 
i pokazać etykietę produktu.

W przypadku dostania się do oczu: 
Płukać dużą ilością wody przez 
co najmniej 15 minut. Zasięgnąć 

pomocy/porady lekarza w każdym 
przypadku.

W przypadku kontaktu ze skórą: 
Dokładnie umyć dużą ilością wody. 

W przypadku utrzymywania się 
działania drażniącego zasięgnąć 

pomocy/porady lekarza.

Chronić rany i zadraśnięcia 
za pomocą opatrunku 

wodoodpornego.

W przypadku połknięcia 
natychmiast zasięgnąć pomocy/

porady lekarza i pokazać 
etykietę produktu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy + Jak wymienić pojemnik

Płyn do mycia Fairy

Powoduje poważne oparzenia 
skóry oraz uszkodzenia oczu.

Środek płuczący Fairy

Działa drażniąco na oczy. 
Działa drażniąco na skórę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PIERWSZA POMOC

JAK WYMIENIĆ POJEMNIK

1
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Miesiąc 
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Plan kontrolny sprzątania
Tydzień

Każde wrażenie ma znaczenie.



Profesjonalne rozwiązania
w zakresie środków czystości

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.



Higiena kuchni
NIEZAWODNE PREPARATY: „Są bardzo skuteczne, 
a efekt utrzymuje sie naprawdę długo.”

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.

Fairy dezynfekujący 
płyn odtłuszczający 
2w1 spray 

Fairy płyn do 
odtłuszczania ciężko 
zabrudzonych 
powierzchni 
kuchennych

Fairy silny środek 
odtłuszczający 
w sprayu

750 ml

750 ml

Fairy płyn do 
ręcznego mycia 
naczyń Lemon – 5L

5 L

FAIRY kapsułki 
do zmywarek 
automatycznych 
All-in-one, Platinum 
(cykl zmywania
25-45 min.)

115 szt/
84 szt.

Fairy detergent 
w płynie do zmywarek 
przemysłowych 
(krótki cykl zmywania)

10 L

5 L

Fairy nabłyszczacz 
do zmywarek 
przemysłowych 
(krótki cykl zmywania)

10 L

pH (1%) 13

pH 11,1

pH (1%) 2.5 do 3.5

pH 11
(nierozcieńczony)

pH 11,3

pH 9
(nierozcieńczony)

pH 9
(nierozcieńczony)

Wysoce skuteczny w odtłuszczaniu i dezynfekcji wszystkich kuchennych
powierzchni (blaty robocze, zlewy, kuchenki) oraz sprzętu kuchennego
	 środek dezynfekujący spełniający ostre wymogi norm
	 	zabija bakterie (EN 1276 i EN 13697 – 3 min)

	 skutecznie odtłuszcza myte powierzchnie
	 może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością

Bezwzględny dla tłuszczu, bezpieczny dla powierzchni. Przeznaczony do
większości powierzchni w kuchni: okapy, blaty robocze, ściany, podłogi,
kuchenki, frytownice, przybory kuchenne
	 szybko rozpuszcza i usuwa uporczywy tłuszcz
	 bezzapachowy
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat

	 usuwa tłuszcz nawet z trudno dostępnych miejsc
	 formuła ułatwiająca szybkie spłukiwanie
	 jedna butelka = tysiące czystych, odłuszczonych naczyń
	 5L Fairy starcza na umycie 250 pełnych 40 L zlewów naczyń
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat
Wariant Sensitive z ochronną formułą dla skóry, przeszedł pozytywnie
testy dermatologiczne.

	 	do usuwania trudnych, tłustych zabrudzeń w kuchnii: okapy, blaty,
płytki, kuchenki

	 	może być stosowany do powierzchni mających kontakt
z żywnością

	 bez substancji zapachowych, bez wybielaczy, nie powoduje korozji

	 skutecznie myją nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia
	 rozpuszczają się całkowicie, 2 razy szybciej niż twarde tabletki,

pozwalając na zmniejszenie zużycia prądu poprzez skrócenie cyklu
mycia do 20 min.

	 chronią srebro i nadają blask metalom
	 działają nabłyszczająco i ochronnie
	 skuteczne w wodzie o każdym stopniu twardości
Fairy Platinum - to jeszcze mocniejsza formuła pozwalająca usuwać tłuste
zabrudzenia, plamy z kawy i herbaty oraz czyścić filtr zmywarki

	 zapewnia czyste naczynia w pełnym zakresie twardości wody
	 usuwa uporczywe zabrudzenia po skrobi i białkach

(np.spaghetti i jajka)
	 zapobiega odkładaniu się kamienia na elementach zmywarki

(dysze, grzałka)

	 łatwy w użyciu, nie wymaga zmiany ustawień zmywarki

	 do zmywarek i wyparzarek
	 	dzięki innowacyjnej formule nie pozastawia osadów na szkle

(szkło nie wymaga polerowania)
	 nadaje połysk
	 zapewnia szybkie schnięcie zastawy/szkła

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

odtłuszcza
i dezynfekuje



Mr.Proper  
płyn czyszczący do 
delikatnych powierzchni 
(Delicate)

Viakal - odkamieniacz 
do armatury, 
powierzchni sanitarnych

Mr.Proper  
płyn do czyszczenia 
powierzchni ze szkła

5 L

750 ml

750 ml

	 utrzymuje naturalne piękno delikatnych podłóg tj. marmur,
kamień naturalny, drewno lakierowane

	 posiada znakomite właściwości czyszczące
	 nadaję się do zastosowania maszynowego
	 pozostawia świeży, przyjemny zapach
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat, bez potrzeby spłukiwania

	 	skutecznie usuwa zastarzałe osady kamienia z elementów armatury,
zlewozmywaków, umywalek, kabin prysznicowych, płytek łazienkowych

	 	posiada system polimerów opóźniający proces ponownego osadzanie się
kamienia

	 zapewnie połysk

	 	umożliwia szybkie i łatwe czyszczenie okien, luster, paneli szklanych,
ekranów telewizyjnych i komputerowych

	 	szybko schnie, nie pozostawia smug
	 	nadaje połysk

5 L Mr.Proper uniwersalny 
płyn czyszczący 
(Lemon, Ocean)

	 znakomity do czyszczenia podłóg pokrytych płytkami, linoleum,
terakotą, drewnem impregnowanym

	 bardzo skuteczny przy minimalnym wysiłku
	 nie pozostawia smug
	 ekonomiczny w użyciu koncentrat, nie wymaga spłukiwania
	 pozostawia świeży, przyjemny zapach

pH 10,5
(nierozcieńczony)

pH 7,4
(nierozcieńczony)

pH 2.2
(nierozcieńczony)

pH 9.5
(nierozcieńczony)

pH 2,2
(nierozcieńczony)

pH 3,6
(nierozcieńczony)

750 ml

750 ml

	 zapewnia higieniczną czystość
	 eliminuje kamień
	 zapewnia długotrwały połysk
	 pozostawia świeży zapach

	 	do czyszczenia wanny, umywalki, sedesu, kabiny prysznicowej,
kranów i płytek

	 do urządzeń z porcelany, ceramiki, plastiku, chromu, stali nierdzewnej
	 usuwa osady brudu, mydła, tłuszczu, piany
	 czyści z/i chroni przed osadzaniem się kamienia
	 nadaje połysk, nadaje świeży zapach

Mr.Proper 
Professional - płyn 
do czyszczenia toalet 
3in1 750ml

Mr.Proper - 
wielofunkcyjny 
środek do czyszczenia 
urządzeń sanitarnych

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

Higiena powierzchni, 
sal, sanitariatów
PROSTE W ZASTOSOWANIU: „Ten produkt naprawdę 
mnie urzekł, bo robi wszystko i oszczędza pieniądze.”

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.

czyści
i dezynfekuje

Mr.Proper uniwersalny 
płyn do czyszczenia 
większości powierzchni, 
szkła wraz z dezynfekcją 
4in1

750 ml 	 	środek do szerokiego zastosowania, czyści powierzchnie: biurek,stolików,
krzeseł, telefonów, klamek, szkła, luster, ekranów, stali nierdzewnej (inox)

	 	środek dezynfekujący spełniający ostre wymogi norm
	 	zabija bakterie (EN 13697 – 3 min)  
	 pozostawia powierzchnie szklane bez smug, idealnie błyszczące

pH (10%) 10.8

pH 11,3

5 L 	 	skuteczny środek do codziennego mycia powierzchni w łaziankach
takich jak podłoga, kafelki, armatura

	 	zapobiega gromadzeniu się osadów z kamienia i mydła oraz
powstawaniu zacieków

	 zapewnia długotrwały połysk i świeży zapach

Mr.Proper 4w1 
wielofunkcyjny 
środek sanitarny



przed przed przedpo po po

Higiena tekstyliów

Bezpieczne. Łatwe w użyciu. Wydajne.

SKUTECZNE I WYDAJNE: „Wszyscy moi pracownicy 
zauważyli, że możemy pozbyć się uporczywych plam.” 

Zalety produktu:
Najbardziej zaawansowana profesjonalna 
formuła z technologią Acti Lift i wybielaczem 
tlenowym od Ariel.
	 najszerszy zakres uusuwania uporczywych   
 plam
	 zapewnia idealną biel i higieniczny poziom   
 prania już przy 20°C-40°C
	 wydłuża żywotność pranym tkaninom
	 nadaje subtelną świeżość
	 zapewnia duża wydajność: 13 kg proszku   
 potrafi wyprać 2.100 kg wsadu prania przy   
 dawce 6g/kg wsadu

Niesamowita biel dzięki
technologii ActiLift i dodatkowym
składnikom wybielającym

Po 8 praniach policottonu (50/50) pranie zasadnicze
w temp. 60°C, średnie zabrudzenie, woda o twardości

12-15°dH, dozowanie 20 g/kg, bęben pralki 6 kg

Ariel Expert  vs  Ariel Formula Pro 

Plama z krwi wyprana
w Ariel Professional+

Plama z kału wyprana
w Ariel Professional+

Plama z jodyny wyprana
w Ariel Professional+

13 kg

Ariel 
Professional+

•  pH (1%) 10.1

Ariel Professional 
Regular, Color

	 znakomicie usuwa wszelkie zabrudzenia i plamy

	 formuła ochrony koloru sprawia, że kolorowe tkaniny przez  
 dłużej zachowują intensywną barwę

	 skuteczny już przy 30°C

	 subtelny, świeży zapach idealny do profesjonalnego prania

	 doskonałe rezultaty nawet podczas korzystania z cyklu bez  
 prania lub moczenia wstępnego – oszczędność wody i prądu

140 prań
100 prań

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

Vizir Professional  
Regular, Color

	 perlista biel nawet w twardej wodzie już przy 30°C

	 doskonałe właściwości usuwania plam

	 delikatna formuła (bez wybielaczy) dla ochrony kolorów

	 wspaniała świeżość prania

140 prań
100 prań

Lenor płyn do płukania 
Spring, Summer

Lenor płyn do płukania 
Odour Eliminator

	 zauważalna świeżość i miękkość nawet 
 po suszeniu w suszarce

	 dodatkowa miękkość

	 dodatkowa puszystość

	 łatwość prasowania

	 skuteczność nawet przy suszeniu w suszarce

	 doskonałe właściwości pochłaniania wilgoci

Wariant Odour Eliminator posiada opatentowaną technologię 
eliminacji przykrych zapachów

4,75 L

5 L

pH 2.9-3.5
(nierozcieńczony)

pH 2.9-3.5
(nierozcieńczony)

Efekty po suszeniu w suszarce

Nazwa ZaletyPojemnośćIkona produktu

Wyprane
w zwykłym płynie

Wyprane w zwykłym
płynie z płynem

do płukania Lenor



Klasyfikacja Spauldinga opisuje stopień 
trudności zabicia zarazków środkami 
dezynfekującymi. 

Ogólnie przyjmuje się, że: 
     Wirusy otoczkowe są łatwiejsze do eliminacji. 

Są to między innymi: Grypa, koronawirus oraz zapalenie wątroby. 

     Wirusy bezotoczkowe są znacznie
    trudniejsze do zabicia.
    Są to między innymi: Norowirus, rotawirus.

Klasyfikacja Spauldinga

Zarazki są wszechobecne w naszym środowisku i łatwo rozprzestrzeniają 
się poprzez kontakt z innymi osobami czy powierzchniami oraz przez ich 
wdychanie/połykanie.

TR
U

D
N

IE
JS

ZE
 D

O
 Z

A
B

IC
IA

ŁA
TW

IE
JS

ZE
 D

O
 Z

A
B

IC
IA

ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NOWEMU
KORONAWIRUSOWI (SARS-COV-2)

1 FAKTY

2 ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM

Mycie rąk  
Częste i przez co najmniej 
20 sekund – rozwieś plakaty 
z przypomnieniem

Dezynfekcja rąk 
Zapewnij dostępne i 
łatwe w użyciu stacje 
dezynfekcji rąk 

Zakrywanie ust i nosa 
Podczas kaszlu lub 
kichania

Unikanie bliskiego kontaktu 
Zachęcaj do dystansu 
społecznego

Regularnie informuj o zasadach 
dotyczących postępowania 
na wypadek chorób, higieny 
osobistej oraz właściwych 
procedurach kontroli zakażeń

Przeprowadzaj szkolenia dla 
pracowników i podkreślaj, jak 
ważne jest pozostawanie w 
domu podczas choroby

Podczas epidemii, np. sezonu 
grypowego, stosuj się do 
lokalnych/regionalnych 
wytycznych; realizuj plan, 
który pozwoli na ciągłość 
działalności biznesowej

WSPIERANIE DOBRYCH 
NAWYKÓW

PRZERWANIE CYKLU 
ZAKAŻEŃ

EDUKACJA

Nie pozwól zarazkom na 
ich rozprzestrzenianie się!

Używaj środków 
dezynfekujących  
Sprawdź klasyfikację EN 
środków na etykiecie i 
postępuj zgodnie z instrukcją

Zwracaj szczególną 
uwagą na powierzchnie 
najcześciej dotykane

Sprzątaj i dezynfekuj 
Unikaj zanieczyszczeń 
krzyżowych narzędzi do 
sprzątania, takich jak mopy

Zarodniki

Mykobakterie (prątki)

Wirusy bezotoczkowe

Grzyby

Bakterie

Wirusy otoczkowe

Każde doświadczenie ma znaczenie.™



ZABIJ 99,99% BAKTERII*
DZIĘKI PROFESJONALNYM PRODUKTOM P&G

Udowodniono, że nasze produkty zabijają bakterie, które ogólnie 
uznawane są jako trudniejsze do zabicia niż wirusy otoczkowe. 

Fairy Expert. Dezynfekujący Płyn 
Odtłuszczający do Kuchni 750ml

• Zabija 99,99% bakterii 
(Zgodnie z normami EN 1276 i EN13697, czas
kontaktu: 3 min)

• Dezynfekcja i odtłuszczanie 2 w 1
• Bez zapachu i chloru
• Spray gotowy do użycia
• Skład niekorozyjny
• Nadaje się do kontaktu z żywnością

HACCP
Pozostałe produkty P&G Professional

skuteczne podczas stosowania dobrych praktyk higienicznych, 
zgodnie z protokołami HACCP

Mr Proper 3in1 płyn dezynfekujący do szkła 
i innych powierzchni 750ml

• Zabija 99,99% bakterii 
(Zgodnie z normą EN13697, czas kontaktu: 3 min)

• Dezynfekcja, czyszczenie i połysk 3 w 1
• Nadaje się również do czyszczenia stali   

nierdzewnej i szkła
• Skutecznie usuwa plamy i odciski palców
• Nie pozostawia smug
• Spray gotowy do użycia
• Preparat niekorozyjny

HIGIENA POMIESZCZAŃ/SAL

Zarazki mogą kryć się w zabrudzeniach

• Prawidłowe czyszczenie usuwa zabrudzenia, w których znajdują się zarazki i mogą się  
 w nich namnażać.

• Prawidłowe czyszczenie umożliwia skuteczniejsze działanie środków dezynfekujących.

HIGIENA KUCHNI

Stosuj preparaty biobójcze w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i ulotką informacyjną. 
*Zgodnie z normami EN1276 i EN13697 (czas kontaktu: 2/3 minuty).

CZYSZCZENIE... to usuwanie zabrudzeń z powierzchni.

DEZYNFEKCJA... to zabijanie / zmniejszanie ilości zarazków, które mogą 
powodować choroby, nieprzyjemne zapachy czy psucie się. Musisz czyścić 

ORAZ 
dezynfekować!

Każde doświadczenie ma znaczenie.™

Bezpieczne. Proste w użyciu. Skuteczne.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty biobójcze, na 
które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze udostępniane na rynku i stosowane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do Wykazu Produktów Biobójczych (wykaz: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biobójcze)

Wykaz obejmuje między innymi produkty do dezynfekcji w tym: Fairy Expert Dezynfekujący płyn odtłuszczający do kuchni 750ml (kat: I gr. 4) oraz Mr.Proper 3in1 płyn dezynfekujący do szkła i innych powierzchni 
750ml (kat. 1, gr. 2).

Mając na uwadze powyższy wykaz oraz zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania 
produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012 r., str. 1, z późn. zm.), produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji należą do grupy produktowej kategorii 1. Spośród grup kategorii 1, warto zaznaczyć, 
że grupa 2 obejmuje produkty stosowane m.in. do celów dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia nie mających kontaktu z żywnością, a grupa 4 obejmuje produkty przeznaczone m.in. do dezynfekcji 
urządzeń w dziedzinie żywności.


