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Nowa Jakość  Dezynfekc j i  

Spray do dezynfekcji 
 

Sprawdzona dezynfekcja powierzchni 
Nie zawiera etanolu, aldehydów i fenoli. 
Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. 
Skuteczna dezynfekcja powierzchni 
Gotowy do natychmiastowego użycia płyn w spray’u do profesjonalnej 
dezynfekcji powierzchni w gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjer-
skich, solariach, ośrodkach SPA i fitness oraz gabinetów masażu, mani-
cure, pedicure i tatuażu. Nowoczesna technologia na bazie czwartorzę-
dowych związków amoniowych bez etanolu, aldehydów i fenoli to pełna 
ochrona przed zakażeniami. 

Szerokie spektrum działania 
Skutecznie niszczy wszystkie bakterie (m.in.: gronkowce jak MRSA, 
Pseudomonas a., Enterococcus h., prątki gruźlicy Tbc, Escherichia Coli), 
grzyby (Candida albicans) oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV 
(AIDS), H1N1, HBV i HCV (Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B i C). 

Bezpieczny dla zdrowia 
Bez aldehydów i fenoli, nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień. 

Dezynfekcja zgodna z przepisami 
Zgodny z normami europejskimi: EN 14561 (aktywność przeciwbakteryj-
na), EN 14562 (dezynfekcja sprzętu medycznego), EN 14476 
(aktywność wirusobójcza), EN 13624 (aktywność grzybobójcza) i EN 
13727 (aktywność przeciwbakteryjna). 
Skutecznie przetestowany według przepisów Niemieckiego Towarzystwa 
Higieny i Mikrobiologii (DGHM) oraz Stowarzyszenia Higieny Stosowanej 
(VAH). Dopuszczony do obrotu przez polski Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
w Warszawie 

Bezpieczny dla narzędzi i akcesoriów 
Bezpieczeństwo stosowania w przypadku dezynfekcji powierzchni akry-
lowych (solarium), stali szlachetnej, ceramiki, plastiku, grzebieni, szczo-
tek, wałków, prostownic, lokówek, nożyczek, urządzeń, leżanek, foteli, 
umywalek, mebli, podłóg oraz pozostałych akcesoriów kosmetycznych 
i fryzjerskich. 
Spray  posiada formułę ochrony przed rdzewieniem. Nie pozostawia 
plam na skórze oraz innych powierzchniach. 

Szybka dezynfekcja do wszystkich powierzchni. 
Spryskać powierzchnię preparatem BARBICIDE, odczekać wymagany 
czas kontaktu preparatu z powierzchnią i wytrzeć. 
Do usunięcia z powierzchni mechanicznych zabrudzeń poleca się Chus-
teczki dezynfekcyjne Barbicide, a następnie spryskanie powierzchni 
Spray’em. 

Czas dezynfekcji: minimum 1 minuta, zalecane do pełnego działania 
3 minuty. 

Dane techniczne 
Opakowanie 1000ml ze spryskiwaczem 
Kod: 51631 (bezzapachowy); 51632 (zapachowy) 
Opakowanie handlowe: 12 x 1000ml 
 
Kanister 5 l 
Kod: 51635 (bezzapachowy); 51636 (zapachowy) 
Opakowanie handlowe: 4 x 5l 


