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Miracle 
Preparat myjąco – dezynfekujący, likwidujący przykre zapachy 

 
Opis:  

Bezalkoholowy preparat o właściwościach bakteriobójczych, usuwający pleśń i grzyby, dodatkowo wzbogacony składnikiem 

usuwającym przykre zapachy. Przeznaczony do mycia twardych nieporowatych powierzchni, zarówno do codziennego mycia i 

dezynfekcji w przemyśle spożywczym, jak i do stosowania w placówkach służby zdrowia, domach opieki, ośrodkach sportowych, 

hotelach, biurach itp. Wszędzie tam gdzie utrzymanie czystości i dezynfekcji stanowi poważny problem.   

Właściwości bakteriobójcze:  

Testy wykazały, że preparat Miracle wykazuje efektywność przy dezynfekcji powierzchni twardych przeciwko następującym 

patogenom: Staphylococcus Aureus, Salomonella Choleraesuis.. E. Coli G157:H7, Pseudomonas Aeruginosa,Vancomycin 

Resistant Staphylococcus Aureus,  (VR SA), Methicillin Resistant Staphxlococcus Aureus (MR SA), HIV – 1, Canine Parvovirus, 

Poliovirus Type 1, Panthogenic Fungi Trichophyton Mentogrophytes (grzybice stóp u sportowców), a także Tuberculocide.  

 

Sposób użycia:  

 

 

 
 

 

Usunąć zanieczyszczenia z czyszczonej powierzchni a następnie rozpylić na nią Miracle  

1. Dezynfekcja: pozostawić na około 10 min. dla pełnego zadziałania preparatu 

2. Przetrzeć czystą szmatką, mopem lub gąbką.  

3. Sanityzacja: przetrzeć czystą szmatką, mopem lub gąbką, pozostawić do wyschnięcia.  

 

Ostrzeżenie:  

 
Niebezpieczeństwo 

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W 

PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z 

włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU 

DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić 

mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z 
OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.  

Zawiera więcej niż 5 %, lecz mniej niż 15 % anionowych i kationowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera 

kompozycję zapachową. 

Substancje czynne: Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki, CAS: 68391-01-5, WE: 269-

919-4 [zaw. 7 g/l]; Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]di-metylowe, chlorki, CAS: 85409-

23-0, WE: 287-090-7 [zaw. 9 g/l]. 

Pierwsza pomoc: 

Wdychanie par produktu może powodować podrażnienie układu oddechowego, kaszel, bóle głowy. W przypadku wystąpienia 

objawów zatrucia wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze.  

Skontaktować się z lekarzem jeśli objawy zatrucia nasilają się. 

Powoduje poważne oparzenia skóry. Narażenie długoterminowe może powodować odtłuszczanie skóry oraz zapalenie skóry. 

Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Zanieczyszczoną odzież oczyścić przed ponownym użyciem. Zanieczyszczoną skórę 

przemywać dużą ilością wody z mydłem. Jeżeli wystąpi podrażnienie zasięgnąć porady lekarskiej.  

Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Usunąć szkła kontaktowe. Przemywać zanieczyszczone oczy większą ilością letniej wody 

przez 15 minut, przy wywiniętych powiekach. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

Może powodować rozstrój żołądka, nudności lub wymioty. W przypadku połknięcia przepłukać dokładnie usta wodą, nie 

wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Nie podawać płynów jeśli osoba jest nieprzytomna lub bardzo 

senna albo ma konwulsje. 

Sposób likwidacji produktu: Nie wprowadzać do środowiska. Przekazać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na odpady 

niebezpieczne do uprawnionego przedsiębiorstwa. Nieoczyszczone opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny.  
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Sposób likwidacji opakowań: Oczyszczone opakowania usuwać jako odpad; dostarczać do utylizacji lub likwidacji do 

uprawnionego przedsiębiorstwa. 
 

Pojemność – 946 ml  

WARTOŚĆ pH = 12.35 

Decyzja Ministra zdrowia ZPŚ- 484 pb- 3513/08/ZTP/2010 

PZH HŻ/03008/00 

OKRES PRZYDATNOŚCI – 36 miesięcy 

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU BHP 

OZNACZENIA DODATKOWE – piktogramy charakteryzujące sposób użycia                                                                                                            

PRODUCENT: SWISH MAINTENANCE Ltd Peterborough Ontario K9J 8N4. KANADA 


