
  Ecowash d.o.o., OIC Hrpelje 2a, 6240 Kozina 
  Tel.: 05 68 00 203, fax: 05 68 00 204 
  E-mail: ecowash@siol.net 
  www.ecowash.si 

 
T E H N I Č N I    L I S T 

 
 
 

BIO FORM PLUS 
 

ČISTILO IN RAZKUŽILO 
 
 
OPIS PROIZVODA 
Tekoči detergent za čiščenje in dezinfekcijo vseh pralnih površin kot so tla, ploščice, 
pomivalna korita, steklene površine, sanitarije,  vrata  ter za dezinfekcijo perila. 
Kvarter amonijeve spojine in neionske površinsko aktivne snovi omogočajo 
učinkovito čiščenje in razkuževanje vseh površin, ki so lahko vir okužbe. Učinkovit je 
na gram + in gram – bakterije ter glive. Priporočljiv za čiščenje hladilnikov in 
zamrzovalnikov. 
 
NAVODILO ZA UPORABO 
Za dezinfekcijo površin omočiti čistilno krpo z raztopino 200ml proizvoda v 800ml 
vode, pobrisati površino in pustiti delovati 15 minut. Nato sprati oziroma obrisati 
površino s suho čisto krpo. Za dezinfekcijo površin uporabiti 300 ml 20% raztopine na 
m2 površine. 
Za dezinfekcijo perila ročno namočiti v raztopiti 50ml proizvoda v 950ml tople vode  in 
pustiti delovati 60 minut. Nato dobro sprati pod tekočo vodo. Za dezinfekcijo perila 
uporabiti 50ml proizvoda v 1 litru vode. 
 
TEHNIČNI PODATKI 
Bistra modra tekočina s tipičnim vonjem, pH med 10,5 in 11,4. 
 
EKOLOŠKE INFORMACIJE 
Uporabljati po dobri ustaljeni praksi, izogibajte se odlaganju pripravka v okolje.  
Ostanke neporabljenega pripravka ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabnosti 
oddati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. 
Biorazgradljivost vsebovanih površinsko aktivnih snovi je v skladu z zahtevami 
Uredbe o detergentih 648/2004/EC.  
 
NAVODILA ZA VARNO ROKOVANJE 
Oznaka za nevarnost: Proizvod je dražilen. Varnostni list je poklicnemu uporabniku 
na razpolago. Samo za profesionalno uporabo. 
 
Varno rokovanje: Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik z očmi. Če pride v stik z 
očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Biocidni proizvod 
uporabljati le namensko in ne uporabljati prekomerno. 
 
PAKIRANJE 
Plastenka 5000 ml – šifra 6501 
Plastenka 1000 ml – šifra 6502 
 
Proizvod je vpisan v register biocidnih proizvodov z dne 31.07.2013 pod 
zaporedno št. 282 


