
Objem: 1 L Kód výrobku: VC510010098

5 L VC510050098

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: 7,5-8,5

Barva: Bez barvy

Vůně: Charakteristická

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.
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Složení:

Výrobce:
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Kusů na paletě

Technický list

CLEAMEN 510

Přípravek nařeďte podle požadované účinnosti a nanášejte na dezinfikované plochy pomocí rozprašovače tak, aby povrch zůstal rovnoměrně vlhký. Na větší podlahové plochy 

nanášejte dezinfekci pomocí mopu a vědra. Povrch nestírejte do sucha !

Dezinfekci nechte působit na ploše požadovanou dobu (viz tabulka). Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se 

nesmí plochy umývat ani stírat - proces dezinfekce by se předčasně ukončil.

Před aplikací dezinfekce musí být povrch suchý, čistý a zbavený všech nečistot, jinak nebude dezinfekce dokonale účinná. Tato dezinfekce nezastupuje mycí roztok !

Pro dávkování použijte pumpičku s dávkou 2 ml, nebo odměrku s dávkou 10-25 ml. 

Vytvořeno dne:

Koncentrovaný tekutý prostředek určený k dezinfekci ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví a dalších činnostech epidemiologicky 

závažných. Pro profesionální použití. Použité složky nenarušují materiál dezinfikovaných ploch a nástrojů. Návod k použití: Používá se v koncentraci 0,25-1,0%. Na plochy 

aplikovat postřikem ze vzdálenosti 40-50 cm nebo pomocí mopu a vědra. 

Spektrum dezinfekčního účinku: Baktericidní (na G+ a G- bakterie), fungicidní (na vegetativní buňky). Doba působení: 5 minut. Typ: 2

Účinná biocidní látka (g/100g): Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl amonium chlorid (ADBAC/BKC (C12-16)) (CAS: 68424-85-1): 12 g, propan-2-ol (EC: 200-661-7): 20,0 g.

 Ev. č. v ČR: MZDR 9139/2020/OBP

NEBEZPEČÍ.

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní 

organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. 

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné 

rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré 

kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 

vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do 

části nebezpečného odpadu.

 Obsahuje 4-terc-butylcyklohexyl-acetát. Může vyvolat alergickou reakci.
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