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PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI 
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ. 

 
 
 

Sator 

ŚRODEK MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY  
DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI 
SANITARNYCH 
 
Sator to skoncentrowany środek myjąco-dezynfekujący. Myje, dezynfekuje, wybiela i dodoryzuje  
w jednym. Usuwa grzyby, z łatwością rozpuszcza tłuszcz, brud i osad mydlany z wanien, umywalek, kabin 
prysznicowych, kafelek, podłóg, toalet. Odpowiedni do stosowania na kwasoodpornych powierzchniach. 
Właściwości mikrobiologiczne: 
Bakteriobójczy - EN 13697 (1%; 5 min. brud) 
Grzybobójczy - EN 13697 (2%; 30 min.; brud), EN 13697 (1%; 15 min.) 
Zastosowanie: 
Mycie i dezynfekcja powierzchni i wyposażenia łazienek i toalet - emalii, kamienia, materiałów 
syntetycznych, stali szlachetnej. Doskonały do stosowania w miejscach publicznych takich jak szkoły, 
domy opieki, szpitale, hale sportowe, baseny czy publiczne toalety. 
 

� Czystość - z łatwością usuwa brud, tłuszcz, osad mydlany i pleśń 

� Bezpieczeństwo - specjalne zamknięcie uniemożliwia dzieciom przekręcenie zakrętki 

� Wydajność - czyszczenie, wybielanie, i dezynfekcja w jednym 
 

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUKCJA STOSOWANIA  UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE  
 1. Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące Wyłącznie do użytku profesjonalnego! 
 stosowania zamieszczone w planie higieny Przed użyciem należy sprawdzić działanie środka 
 i na etykiecie produktu. na niewielkiej powierzchni. 
 2. Podczas stosowania produktu noś odpowiednią Nie stosować na powierzchniach z metali  
 odzież ochronną. nieżelaznych i gumowych uszczelkach. 
 3. Przygotuj roztwór środka Sator uzależniając W trakcie mycia należy umieścić znak 
 stężenie od wymaganej siły działania. Używaj Uwaga - mokra podłoga i pozostawić go w umytym 
 nierozczieńczonego środka  do usuwania miejscu aż do całkowitego wyschnięcia powierzchni. 
 uporczywych zabrudzeń. 100g zawiera: 7,61g podchlorynu sodu 
 4. Nanieś roztwór za pomocą ściereczki  lub gąbki. pH (konc.): 12,5-13,5 
 Wytrzyj powierzchnię.  
 5. Do ręcznego mycia podłóg zalecamy stosowanie INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE 
 systemu Ecolab rasanTEC® Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
 6, Pozostaw środek na czas zgodny  z wyżej zamieszczono na etykiecie i karcie charakterystyki 
 wymienionymi normami EN. produktu. 
 7. Spłukaj powierzchnię czystą wodą lub przetrzyj  
 wilgotną, czystą szmatką. WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
  Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C 
  wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. 
 
  OPAKOWANIE 
  12 X 1 l 
   
   

 
Centrala: Europa: Polska: 
Ecolab Inc. Ecolab Europe GmbH Ecolab Sp. z o.o. 
370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102 Richtistr. 7 ul. Opolska 100, 31-323 Kraków 
www.ecolab.com CH-8304 Wallisellen tel. 12 29 76 800, fax 12 26 79 801 

 Phone +41 44 877 2000 www.ecolab.pl      


