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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

DEZO SPRAY

DZS

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

DEZO SPRAY to preparat o działaniu bakteriobójczym, 
w i rusobó jczym i  g rzybobó jczym,  na  baz ie  
trzeciorzędowej alkiloaminy, anionowych i niejonowych 
związków powierzchniowo czynnych oraz substancji 
pomocn i czych  rozpuszcza lnych  w  wodz ie .

Producent posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem 
biobójczym nr 3223/07

Wyniki badań:

1.Test zgodny z: En1040, En14476, En1276, En1650, En13697 

PREPARAT UMIESZCZONY W Federalnym urzędzie zdrowia Szwajcarii 
BAG E NR 1508 i105524.

2.Test: Mechaniczna dezynfekcja twardych ,nieporowatych powierzchni 
w szpitalu –test szczepów wirus ptasiej grypy, H3N8, H5N1, działania 
grzybobójcze i bakteriobójcze. Salmonella enternica. Certyfikat Lonza 
Basei Swiz.

DEZO SPRAY jest przeznaczony do dezynfekcji i mycia 
wodoodpornych powierzchni w zakładach opieki 
zdrowotnej, placówkach weterynaryjnych oraz w 
obszarach szpitalnych nie związanych bezpośrednio z 
działalnością kliniczną, w zakładach kosmetycznych, 
solariach, w instytucjach użyteczności publicznej. W 
przemyśle mleczarskim, mięsnym, spożywczym, oraz 
gastronomii może być stosowany do powierzchni 
mających kontakt z żywnością.

Ostrzeżenie!
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus:
- Masz objawy takie jak kaszel, duszności, problemy z 
oddychaniem – bezzwłocznie, telefonicznie skontaktuj się 
ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego, lub obserwacyjno-
zakaźnego.
- Nie masz ww. objawów – przez kolejne 14 dni, kontroluj 
swój stan zdrowia, codziennie mierz temperaturę.
- Miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem – 
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-
epidemiologiczną.

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                     Nazwa                           Opakowanie                        Rodzaj

DZS                             DEZO SPRAY              poj 650 ml atomizer      Zmywacze, odtłuszczacze


