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OxyBAC® FOAM Wash 
Antybakteryjne kremowe mydło do rąk w piance, bezzapachowe, nie zawiera barwników 

 

OPIS PRODUKTU 
Wysoce skuteczne, bezzapachowe i niezawierające barwników mydło 
do rąk w piance o szerokim antybakteryjnym spektrum działania, łączące 
substancję czynną Accelerated Hydrogen Peroxide® z technologią 
spieniania Deb Foam™. 

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA 
Preparat może być stosowany zarówno do zwykłego czyszczenia rąk w 
sektorze spożywczym i w gastronomii, jak również w wielu innych 
miejscach pracy, w tym w instytucjach społecznych lub publicznych, 
gdzie niezwykle ważne jest zachowanie higieny.  

 
ZASADY STOSOWANIA 
• Nanieść 1-2 dozy preparatu na dłonie. 
• Rozcierać przez 30 sekund na całej powierzchni dłoni. 
• Następnie spłukać dłonie bieżącą wodą i dobrze 

wysuszyć. 
 

Aby oczyścić tłuste dłonie, należy powtórzyć wyżej opisaną procedurę 
lub zastosować preparat OxyBAC® Extra FOAM Wash z pompką 
DoubleDose™. 
Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem środków ostrożności. 

Przed zastosowaniem produktu prosimy o zapoznanie się z etykietą 
i informacjami o produkcie. 

FORMUŁA: PIANKA 
 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU KORZYŚCI 

Specjalna antybakteryjna 
substancja czynna o szerokim 
spektrum działania 

Zawiera Accelerated Hydrogen Peroxide®, opatentowaną synergiczną mieszankę powszechnie stosowanych 
składników, która w połączeniu z niską zawartością nadtlenku wodoru (H2O2) jest wysoce skuteczna w zabijaniu 
szerokiego spektrum bakterii, drożdży i wirusów. 

Spełnia normę EN 1499 Spełnia normę EN 1499 (30 sekund, 1,5 ml produktu); to europejski „złoty standard” w zakresie testów in-vivo 
dotyczących skuteczności bakteriobójczej środków dezynfekujących i antyseptycznych stosowanych do 
czyszczenia rąk. 

Brak możliwości 
uodpornienia bakterii 

W momencie kontaktu z drobnoustrojami nadtlenek wodoru (H2O2) uwalnia wolne rodniki, które atakują 
wiele celów w obrębie zakażonej komórki, zabijając drobnoustroje w sposób, który uniemożliwia im 
uodpornienie się. 

Hipoalergiczność Niskie prawdopodobieństwo wystąpienia alergii skórnych. Formuła została przebadana przez niezależnych 
toksykologów i uznana jako „hipoalergiczna”. 

Nadtlenek wodoru jest 
bezpieczniejszy dla środowiska 

W przeciwieństwie do innych bakteriobójczych substancji czynnych nadtlenek wodoru (H2O2) w prosty 
sposób rozpada się na tlen i wodę, dlatego też używanie preparatu nie powoduje powstawania 
toksycznych pozostałości. 

Bogata kremowa pianka Dzięki delikatnym amfoterycznym substancjom powierzchniowo czynnym i stabilizującym cząsteczkom 
organicznym powstaje bogata kremowa formuła piany, która zapewnia przyjemne uczucie dla skóry zarówno 
podczas, jak i po zastosowaniu preparatu. 

Produkt bezpieczny dla żywności Bezzapachowa i niezawierająca barwników formuła została przetestowana przez niezależne laboratoria i 
jak wykazano, nie ma ona negatywnego wpływu na żywność ani nie wywołuje żadnych niechcianych 
skutków toksykologicznych. Zarówno produkt, jak i dozownik otrzymały certyfikat HAACP.  

Doskonałe czyszczenie Dzięki swojemu skutecznemu działaniu czyszczącemu produkt może być stosowany we wszystkich tych sektorach 
spożywczych, gdzie tłuste dłonie są na porządku dziennym. 

Szybkie działanie Technologia Deb Foam™ obniża napięcie powierzchniowe, dzięki czemu bezpośrednio powstającą 
mydlaną pianę da się z łatwością rozprowadzić na całych dłoniach, aby szybciej zaczęła działać. 

Pielęgnacja skóry Preparat zawiera substancje nawilżające, które zmiękczają i pielęgnują skórę. Testy dermatologiczne dowodzą, 
że produkt nie podrażnia skóry. 

Skuteczne stosowanie Skuteczność preparatu OxyBAC® w połączeniu z optymalnym dozowaniem gwarantuje, że za każdym razem 
stosowana jest odpowiednia ilość produktu i nie jest on marnowany. Wkład zostaje całkowicie opróżniony, dzięki 
czemu nie wyrzuca się resztek produktu. 

Higieniczny wkład Podczas produkcji zarówno wkład, jak i opatentowana pompka zostają poddane procesowi zgrzewania 
ultradźwiękowego, które zapobiega dostawaniu się powietrza w trakcie używania produktu oraz minimalizuje 
ryzyko docierania zanieczyszczeń z zewnątrz. 
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OxyBAC® FOAM Wash 
  

Antybakteryjne kremowe mydło do rąk, bezzapachowe, nie zawiera barwników 
 

PRZEPISY PRAWNE 
Produkt ten spełnia obowiązujące przepisy krajowe dotyczące 
produktów biobójczych. 

KARTY CHARAKTERYSTYKI 
Informacje na temat bezpieczeństwa, zasad ochrony środowiska, zasad 
postępowania, środków pierwszej pomocy oraz usuwania odpadów 
znajdziecie Państwo w naszej karcie charakterystyki produktu, którą 
można pobrać ze strony www.debgroup.com/de/sds. 

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU 
Produkt należy zużyć w ciągu 2 lat od daty produkcji. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z PRODUKTEM 
Unikać kontaktu z oczami.  W przypadku dostania się preparatu do oczu 
należy natychmiast przepłukać je wodą (przez 10 minut), a następnie 
skonsultować się z lekarzem.  Prosimy stosować się do zasad ostrożności 
zamieszczonych na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu. 

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA W SEKTORZE SPOŻYWCZYM 
Właściwie zastosowany produkt OxyBAC® FOAM Wash nie wpływa w 
żaden sposób na jakość i bezpieczeństwo żywności. 

Produkt został oceniony na podstawie systemu HACCP. Punkty 
zagrożenia zostały ustalone i sprawdzone w następujący sposób: 

1. Wpływ na zapach i smak artykułów spożywczych 
- Formuła została poddana niezależnym testom zgodnie z 
normą „EN ISO 4120:2007 Analiza sensoryczna - Metodologia 
- Metoda trójkątowa” i z badania wynika, że nie wpływa ona 
negatywnie na zapach lub smak artykułów spożywczych. 

2. Możliwe toksyczne działania składników - przeprowadzono 
niezależną ocenę toksyczności pokarmowej. Według tej oceny 
mało prawdopodobne jest to, że artykuły spożywcze, 
zawierające śladowe ilości produktu, mogą mieć niekorzystne 
działanie toksykologiczne. 

 
CERTIFIKACJE 
System HACCP 
Zarówno sam produkt, jak i odpowiednie dozowniki 
otrzymały międzynarodowy certyfikat HACCP i zostały 
uznawane za produkty bezpieczne dla żywności oraz 
nadające się do stosowania w przedsiębiorstwach 

TESTY PRODUKTU 

 
sektora spożywczego, które stosują program bezpieczeństwa żywności 
oparty na systemie HACCP. 

 
Certyfikat VAH 
Produkt otrzymał certyfikat Stowarzyszenia Higieny Stosowanej (VAH) i 
został ujęty w prowadzonym przez nie wykazie środków 
dezynfekujących. 

   

ZAPEWNIANIE JAKOŚCI 
Produkty SC Johnson Professional są produkowane w zakładach, które 
spełniają wymogi dobrych praktyk w zakresie produkcji kosmetyków 
(cGMP). 

 
Surowce stosowane do produkcji najwyższej jakości produktów SC 
Johnson Professional przechodzą dokładny proces kontroli jakości. 

 
Wszystkie gotowe produkty podlegają bardzo wnikliwej kontroli 
jakościowej przed wysłaniem do naszych klientów. 

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU 
Testy tolerancji skóry 
Tolerancję skóry na produkt oceniono na podstawie klinicznych testów 
dermatologicznych przeprowadzonych na ochotnikach, którzy stosowali 
produkt wielokrotnie w izolowanych warunkach. Testy te, jak również 
praktyczne zastosowanie, wykazały bardzo dobrą tolerancję skóry na 
produkt. Raporty z oceny tolerancji skóry są dostępne na wniosek. 

Dopuszczenie toksykologiczne 
Produkt przeszedł kontrolę pod względem toksyczności dla człowieka i 
stabilności przeprowadzoną przez niezależną placówkę. Produkt 
stosowany zgodnie z przeznaczeniem został uznany za bezpieczny i 
zgodny ze wszystkimi właściwymi wymogami prawnymi. 

Ocena ryzyka hipoalergicznego 
Formuła została odpowiednio sprawdzona przez niezależnego 
toksykologa i z oceny wynika, że ryzyko wywołania alergicznych reakcji 
na skórze jest niewielkie.  Tym samym formuła spełnia wymogi 
pozwalające określać ją jako hipoalergiczną (Delphic Solutions Ltd, UK). 

Alergicy powinni sprawdzić listę składników przed użyciem 
produktu. 

 

RODZAJE TESTÓW Norma badań Uwaga 

Bakteriobójczość EN 1499 Przetestowano na obecność Escherichia coli (wynik gram-ujemny) (1,5 ml/30 sek.). 

EN 1276 Spełnia normę przy czasie kontaktu wynoszącym 30 sekund. Przetestowano na obecność 
Staphylococcus aureus (wynik gram-pozytywny), Enterococcus hirae (wynik gram-pozytywny), 
Escherichia coli (wynik gram-ujemny) oraz Pseudomonas aeruginosa (wynik gram-negatywny); 
jak również inne szczepy zarazków MRSA (wynik gram-pozytywny), Listeria monocytogenes 
(wynik gram-pozytywny) oraz Salmonella typhimurium (wynik gram-negatywny). 

Drożdżakobójczość EN 1650 Spełnia normę przy czasie kontaktu wynoszącym 30 sekund. Przetestowano na Candida albicans 
(drożdżak) 

Wirusobójczość EN 14476 Kryteria skuteczności określone przez normę zostały spełnione przy czasie kontaktu wynoszącym 
30 sekund wobec następujących wirusów: wirus krowianki, wirus grypy typu A/H1N1 (świńska 
grypa), wirus zapalenia wątroby typu C (wirus wirusowej biegunki bydła jako surogat), wirus grypy 
typu A/H3N2 (ludzka grypa) oraz wirus grypy typu A/H3N8 (ptasia grypa) 

Po dokonaniu oceny skuteczności wobec wirusa krowianki można stwierdzić, że produkt wykazał 
skuteczność działania wirusobójczego wobec wszystkich wirusów z osłonką. 

 

WIELKOŚCI OPAKOWAŃ 

NUMER ARTYKUŁU ROZMIAR LICZBA W KARTONIE 

OXY47MLDE Butelka z pompką o 
pojemności 47 ml 

12 

OXY1LDE Wkład o pojemności 1 litra 6 

OXY12LTFDE 
Wkład o pojemności 1,2 litra 
do dozownika TouchFREE 

3 

ANT1LDGER 1-litrowy dozownik 1 

TF2WHI 
1,2-litrowy dozownik 
TouchFREE 

1 
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SKŁADNIKI 

AQUA, GLYCERIN, BUTYLENE GLYCOL, LAURAMINE OXIDE, HYDROGEN 

PEROXIDE, PHOSPHORIC ACID, PHENOXYETHANOL, FUROIC ACID, 

SODIUM CHLORIDE. 
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http://www.debgroup.com/de/sds


47805 Krefeld 

Tel. (Niemcy): 0800 1002730 

Faks +49 2151 73801502 

Tel. (Austria/Szwajcaria): 

0800 100273 

info.proDE@scj.com | 

www.scjp.com 

Podane informacje odpowiadają naszym aktualnym wiadomościom i 

doświadczeniom zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Podajemy je jednak bez 

żadnych zobowiązań. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w 

ramach postępu technicznego i dalszego rozwoju operacyjnego. Podane 

informacje opisują jedynie jakość naszych produktów i usług i nie stanowią 

żadnej gwarancji. Wykwalifikowany personel nie zwalnia klienta z obowiązku 

starannego sprawdzenia funkcji czy też możliwości stosowania produktów. 

Dotyczy to również ochrony praw własności osób trzecich. 

® = zarejestrowany znak towarowy spółki SC Johnson Professional Ltd. lub 

powiązanych z nią przedsiębiorstw 

™ = zarejestrowany znak towarowego zgłoszony przez spółkę SC Johnson 

Professional Ltd. lub powiązane z nią przedsiębiorstwa 

© SC Johnson Professional Ltd. 2017 
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