Technický list
KRYSTAL pine sanan
Objem: 5 L

Kód výrobku: VBSDP050098

Ev. č. v ČR: 53043/2018/SOZ
Rozhodnutie v SR: bio/2979/D/18/CCHLP
Číslo žádosti o povolení biocidního přípravku pro ČR je: BC-AY047878-98
Popis výrobku:
Krystal PINE SANAN je vysoce účinný čistící alkalický a extra hustý čistící a dezinfekční gel. Odstraňuje tuky,
bílkoviny, usazenou špínu a skvrny. Dobře působí i na těžko dostupných místech. Snadno přilne k povrchu i na
svislých plochách, takže zvyšuje mycí i dezinfekční účinek. Ničí bakterie, likviduje nepříjemný zápach,
dezinfikuje, čistí a bělí. Je vhodný pro použití v domácnostech, zdravotnictví, potravinářství a v zemědělství. Je
vhodný zejména na záchodové mísy a pisoáry, umyvadla, vany, dřezy, podlahy, kachličky, pracovní plochy a
odpady. Synergický účinek směsi tenzidů a přísady s bělícími vlastnostmi předurčuje tento výrobek k širokému
použití v různých oblastech. Pěnivost prostředku zvyšuje smáčecí schopnosti.
Návod k použití:
Při běžném použití prostředek aplikovat přímo neředěný na znečištěná místa a nechat působit 2-3 minuty. Pro
čištění velkých ploch nalít tři uzávěry (60 ml) do 5 litrů vody a vytřít povrch obvyklým způsobem. Při bělení
prádla přidat 10 ml prostředku do 5 litrů vody a nechat působit 45 minut. Potom prádlo důkladně vymáchat.
Pro plošnou dezinfekci v potravinářství a zemědělských provozech připravit pracovní roztok (200 ml prostředku
do 10 litrů vlažné vody) a po aplikaci nechat působit minimálně 60 minut. Pro rychlejší účinek doporučujeme
zvýšit teplotu lázně na 45 – 60 °C. Pro dezinfekci kotců, např. psů a koček, připravit pracovní roztok (100 ml do
10 litrů teplé vody) a po aplikaci nechat působit nejméně 60 minut. Pro zvýšení dezinfekčního účinku
doporučujeme z ploch a předmětů, odstranit organické nečistoty. Na závěr plochy opláchnout vodou.
Spektrum účinku: Baktericidní – na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)
Biocidní typ: 2, 3, 4 (domácnost, zdravotnictví, zemědělství, potravinářský průmysl)
Ředění pracovního
roztoku
(podle použití)
1 litr
10 litrů
pH koncentrátu: 12 – 13

Baktericidní účinek
Spektra: A
Účinná koncentrace a nezbytná doba působení:
30 minut
100 ml až koncentrát
1000 ml až koncentrát

Účinná biocidní látka (g/100g):
chlornan sodný 0,73 g/100g (obsah aktivního chlóru 0,695 g/100g).
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace
o přípravku.

Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Viskózní
Barva: Zelená
pH: 13
Zápach: Chlorový

Údaje o nebezpečnosti:
NEBEZPEČÍ. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Škodlivý pro vodní
organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do
životního prostředí. 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 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. Uniklý produkt absorbujte,
aby se zabránilo materiálním škodám. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Skladujte pouze v
originálním obalu. Poškozený obal vyměňte za nový. Neskladujte se silnými kyselinami.
Balení: 5 L – 128 kusů na paletě

Výrobce:
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: info@cormen.cz, www.cormen.cz

