
Objem: 5 l Kód výrobku: ZCVRC050099

20 l ZCVRC200099

Popis výrobku:

Návod k použití:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina

pH: 3,5-4,5

Barva: Bezbarvý až mírně žlutý

Vůně: Chlórový

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

5 l

20 l

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

5.2.2022

Kusů na paletě

Technický list

Virocid

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 g směsi):

Glutaraldehyde (EC: 203-856-5): ≤15 g, Didecyldimethylammonium chloride (EC: 230-525-2 ): ≤15 g, Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-

alkyldimethyl, chlorides (EC: 270-325-2 ): ≤30 g

Ev. č. v ČR: MZDR 2191/2016/SOZ. Rozhodnutie v SR: bio/1720/D/12/2/CCHLP

Spektrum účinku:

Baktericidní: na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)

Fungicidní: většina mikroskopických hub a kvasinek

Virucidní: účinnost proti všem virům- HIV, adenoviry, rotaviry, viry hepatitidy

Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, veterinární hygiena, potravinářský průmysl)

NEBEZPEČÍ. Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

Zdraví škodlivý při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Vysoce toxický pro vodní organismy. 

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Bezpečnostní pokyny: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným 

plamenem/horkými povrchy. — Zákaz kouření. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu 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. PŘI STYKU S KŮŽÍ Omyjte velkým množstvím 

vody/… Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře Zvláštní ošetření. PŘI POŽITÍ Vypláchněte ústa. 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Vytvořeno dne:

Vhodný do stravování, potravinářství, institucí, zemědělství. Uplatnění najde i v oblasti sociálních služeb pro dezinfekci povrchů a podlah. Tam kde se 

aplikuje Virocid, bakterie, viry, plísně a spory nemají šanci: mimo jiné splňuje normu EN 14476. POUŽITÍ: Povrchy je nutno před použitím mechanicky 

očistit. Povrchy přicházející do přímého kontaktu s potravinami opláchněte před použitím pitnou vodou.
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Kusů v kartonu Kartonů ve vrstvě Vrstvy na paletě
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