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Nazwa produktu: preparat do dezynfekcji 
APP Sanitizer Spray. 

APP Nr: 212020-400 ml. 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
APP Sp. z o.o.  62-300 Września  ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
APP Sanitizer Spray jest alkoholowym preparatem o działaniu biobójczym (bakteriobójczym 
i wirusobójczym) do stosowania w postaci aerozolu. Jest przeznaczony do ogólnej 
dezynfekcji dłoni oraz nieuszkodzonej i chorobowo niezmienionej skóry oraz powierzchni 
mających jak i nie mających kontakt z żywnością i paszami. Dla różnego typu powierzchni 
zewnętrznych i wewnętrznych części pojazdu, powierzchni tekstylnych, urządzeń 
elektronicznych, narzędzi oraz powierzchni mebli. 
Pomaga w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa. 
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3409/TP/2021. 
 
Opakowanie: 400 ml Spray (opakowanie ciśnieniowe). 

 
Podstawowe składniki: APP Sanitizer Spray - etanol. 

 
Barwa: bezbarwny. 

 
Zastosowanie: Biobójczy preparat jest przeznaczony do: 

• ogólnej dezynfekcji dłoni, 
• dezynfekcji zewnętrznych części pojazdu takich jak 

klamki, okna, blachy, drzwi zbiornika paliwa, wycieraczki 
przedniej szyby itp. 

• dezynfekcji wewnętrznych części pojazdu takich jak 
kierownica, dźwignia zmiany biegów, polecenia szyb, 
radio, lusterka wsteczne itp. 

• dezynfekcji powierzchni tekstylnych: siedzenia, tapicerka, 
deski rozdzielcze, pasy bezpieczeństwa itp. 

• dezynfekcji urządzeń elektronicznych: komputery, telefony 
komórkowe, sterowanie kabiną lakierniczą, waga, ekrany 
dotykowe itp. 

• dezynfekcji narzędzi: nożyczki, pistolety itp. 
• dezynfekcji mebli: meble biurowe, szafki, blaty, poręcze, 

uchwyty i klamki itp. 
 

Powierzchnia: Dłonie oraz nieuszkodzona i chorobowo niezmieniona 
powierzchnia skóry. 
Dowolny rodzaj powierzchni jak np. powierzchnie szklane, 
lakierowe, tapicerowane i tworzyw sztucznych i wiele innych. 
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Stosowanie 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Preparat dobrze wymieszać wstrząsając pojemnikiem 30 sekund. 
 
 
 
Preparat nanieść na dezynfekowaną suchą skórę rąk i wcierać. 
Pozostawić do wyschnięcia. 
 
 
Preparat obficie nanieść na dezynfekowaną powierzchnię i 
odczekać 2 minuty. Nie spłukiwać. Pozostawić do wyschnięcia. W 
razie konieczności wytrzeć ściereczką jednorazowego użytku. 
 

Magazynowanie: 
 

  
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym oraz w 
temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

 
 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

 


