
 

 

P3-steril 
 

Opis produktu Płynny środek myjący i dezynfekcyjny o odczynie 
neutralnym, przeznaczony do stosowania ręcznego w 
zakładach przemysłu spożywczego. 
 

Zalety produktu  doskonałe właściwości myjące i dezynfekujące 
 przeznaczony do mycia ręcznego 
 zarejestrowany w DVG 

 
Właściwości 

 Wygląd: Bezbarwny płyn* 

 Punkt zapłonu: Nie dotyczy 

 Współczynnik 
załamania światła nD

20: 

1.3598 - 1.3638 * 

 

 Warunki 
przechowywania: 

0  do  45°C 

 Rozpuszczalność: w 20°C mieszalny z wodą w 
dowolnej proporcji 

 Gęstość (20 °C): 1.05 - 1.09 g/cm³ 

 Zawartość P: 2.53 % 

 Zawartość N: 0.13 % 

 ChzT: 190 - 230 mg O2/g 

 pH: 9.0 - 10.0                

(1%, 20°C, woda dejonizowana)
 Charakterystyka  

piany : 
pieniący, nie nadaje się do 
stosowania w systemach CIP 

 * Parametr kontroli dostawy 

 
Kompatybilność 
materiałowa: 

 

 Metale 
 
 
 Tworzywa sztuczne  

P3-steril w warunkach aplikacji opisanych poniżej jest 
kompatybilny z: 

 
stale austenityczne CrNi (jakość co najmniej DIN 1.4301 = 
AISI 304),aluminium, metale barwione i zdobione 

 
PE, PP, sztywne PVC, PTFE, PVDF 



Mikrobiologia  
 

 

 

 

Skuteczność bakteriobójcza w 10 °C oraz 20 °C 

Zgodnie z rozporządzeniem DIN EN 1276 (test zawiesinowy) 

Współczynnik redukcji log 

10 °C 20 °C 
Organizmy testowe 

 

Czas 
kontaktu [min] 

 

Stężenie [%] 

otoczenie 
zanieczyszczone 

(0.3% BSA) 

otoczenie 
zanieczyszczone 

 (0.3% BSA) 

Bakterie gramdodatnie 

Staphylococcus aureus
(ATCC 6538) 

5 
30 

0.5 
0.5 

 
>5 

>5 

Enterococcus hirae 
(ATCC 10541) 

5 
30 

0.5 
0.5 

 
>5 

>5 

Bakterie gramujemne 

Escherichia coli 
(ATCC 10536) 

5 
30 

1.0 
1.0 

 
>5 

>5 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(ATCC 15442) 

5 
30 

1.5 
1.5 

 
>5 

>5 

 
 
 

Skuteczność grzybobójcza w 20 °C 

Zgodnie z rozporządzeniem DIN EN 1650 (test zawiesinowy) 
Współczynnik redukcji log 

20 °C 
Organizmy testowe 

 

Czas 
kontaktu 

[min] 

 

Stężenie [%] 

Otoczenie zanieczyszczone (0.3% BSA) 

Candida albicans 
(ATCC 10231) 

5 
15 

1.5 
0.75 

>4 
>4 



 

Skuteczność bakteriobójcza i drożdżobójcza w 20 °C 

Zgodnie z rozporządzeniem DIN EN 13697 (test powierzchniowy) 

Współczynnik redukcji log 
Organizmy testowe 

Czas kontaktu 
[min] 

Stężenie [%] 

Otoczenie zanieczyszczone (0.3 % BSA)

Gram-positive bacteria 

Staphylococcus aureus 
(ATCC 6538) 

5 1.5 >4 

Enterococcus hirae 
(ATCC 10541) 

5 1.5 >4 

Gram-negative bacteria 

Escherichia coli 
(ATCC 10536) 

5 1.5 >4 

Pseudomonas 
aeruginosa 
(ATCC 15442) 

5 1.5 >4 

 
 

 Zastosowanie P3-steril jest szczególnie polecany do mycia ręcznego 
niewielkich elementów (przez zanurzenie w roztworze) oraz 
powierzchni (aplikacja roztworu P3-steril przy pomocy 
szczotki lub ścierki). 

 Kadzie, zbiorniki Stężenie P3-steril: 1 - 2 % 
 (100 - 200 ml na 10 l wody) 
Temperatura: na zimno 
Czas kontaktu: 30 minut 
 

Fillery, małe elementy 
 

Stężenie P3-steril: 1 - 2 % 
 (100 - 200 ml na 10 l wody) 
Temperatura: na zimno do 50 °C 
Czas kontaktu: 30 minut 
 

Obuwie, fartuchy,  
rękawice metalowe 
w przemyśle mięsnym 

Szczotkowanie/zanurzanie: 1 - 2 % roztwór P3-steril 
 (100 - 200 ml na 10 l wody) 
Temperatura: na zimno 
Czas kontaktu: 60 minut 
 

Jednostki pakujące, 
lady 

Stężenie P3-steril: 1 - 2 % 
 (100 - 200 ml na 10 l wody) 
Temperatura: 30 - 50 °C 
Czas kontaktu: 30 - 60 minut 

 
Płukanie końcowe wodą o jakości wody pitnej; należy upewnić się, że wszystkie zabrudzenia 
i pozostałości produktu zostały całkowicie usunięte. 



Ważne wskazówki!  Ścieki zawierające substancje chemiczne muszą być 
odprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 Przed odprowadzeniem do biologicznej oczyszczalni 
ścieków, ścieki zawierające substancje chemiczne muszą 
przejść neutralizację i zbiornik buforowy. 

 Podczas odprowadzania chemicznie zanieczyszczonych 
ścieków, należy bezwzględnie zwrócić szczególną uwagę 
na toksyczne działanie ścieków na bakterie. Jest to 
szczególnie ważne w przypadku ścieków zawierających 
substancje bakteriobójcze i oczyszczalni wykorzystujących 
beztlenowce. 

 W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym serwisem 
technicznym. 

 

Bezpieczeństwo 
 

P3-steril jest oznaczony jako „drażniący“ (symbol „Xi“). 
 
Stosuj środki biobójcze ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj 
etykietę oraz informacje o produkcie. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie oświadczenia, informacje i dane wymienione powyżej uważane są za poprawne i wiarygodne. Informacje opisują 
charakterystyczne cechy preparatu P3-steril dla jego zwykłego zastosowania, lecz nie mogą być traktowane jako gwarancja lub 
dorozumiana gwarancja odpowiedniości dla danego zastosowania i nie stanowią podstawy dla dochodzenia obowiązujących praw 
gwarancyjnych. Ponieważ na działanie i odpowiedniość produktu wpływ ma wiele parametrów, informacje te nie zwalniają użytkownika od 
odpowiedzialności za właściwe zastosowanie produktu oraz za podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Co więcej, w każdym 
wypadku należy unikać naruszenia praw patentowych. 
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