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TRIC ANTYBAKTERIÁLNY   
SYMBOL   

SP-49   

pH   

7   

   

Antibakteriálna kvapalina na umývanie a dezinfekciu riadu  a povrchov a zariadení, ktoré  

prichádzajú do styku s potravinami. Pre použitie v  domácnostiach,  potravinárskom priemysle 

a gastronómii.  Prevádzka v súlade s PN EN 13697.  Povolenie na uvedenie biocídneho výrobku  

na  trh  6769/16.   

   

KOMPOZÍCIA:   

 5-15% aniónové  povrchovo aktívne látky, <5% neiónové a amfoterické povrchovo aktívne 

látky, zloženie vône (Limonene, Citral, Linalool, Eugenol),  účinná látka   (glutarálne , 

2fenoxyetanol),  pomocniczové látky, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné  

   

POUŽIŤ:   

   
• Ručné umývanie  riadu  

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   

Používajte striktne podľa popisu na obale.    

Dezinfekčný účinok:   

 Produkt v koncentráte.    

 Baktericídny účinok:  pracovný roztok  s koncentráciou najmenej   30% (300 ml/1l 

vody).  Prevádzková teplota  20°C. Prevádzková doba  5 minút. Po  dezinfekcii by sa 

umytý povrch mal  opláchnuť veľkým množstvom  vody určenej na konzumáciu.   

   

HROZBY:  

     
Nebezpečenstvo  



Spôsobuje vážne poškodenie očí  Noste 

ochranu očí.    

   

  

  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

AK sa dostane do očí: Opatrne opláchnite  vodou po  dobu niekoľkých minút.   

Odstráňte kontaktné šošovky,  ak  sú a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v opláchnutí.  

Okamžite kontaktujte  POISON CENTER / lekára.    

   

PRVÁ POMOC:  

Umyte kontaminované    oči   veľkým množstvom studenej vody (aspoň  15 minút) oddeľte  

viečka samostatne, poraďte sa so špecializovaným lekárom. V prípade požitia nevyvolávajte  

vracanie.  Dajte piť  veľké množstvo vody. Ak sa u Vás vyskytnú   akékoľvek rušivé príznaky 

(bolesť brucha, nauzea), poraďte sa so svojím lekárom a ak je to možné, ukážte štítok.   

   

PRIAME A NEPRIAME VEDĽAJŠIE ÚČINKY POUŽITIA:    

Spôsobuje vážne poškodenie očí   

   

NAKLADANIE S ODPADOM Z VÝROBKU:  

  Výrobok by sa mal úplne používať v súlade s jeho odporúčaním, ak to nie je možné, musí  sa 

výrobok alebo zvyšky výrobku zlikvidovať  ako nebezpečný odpad. Nevyhadzujte   do 

kanalizácie, preneste do  špecializovanej a autorizovanej spoločnosti na  likvidáciu.  

   

   NAKLADANIE S OBALMI  A  ODPADOM   

BALENIE PODĽA VÝROBKU:   

Prázdne obaly niekoľkokrát  opláchnit 

e  vodou, s ktorou by sa malo zaobchádzať ako s výrobkom. Prázdne obaly môžu byť skladované 

v   nádobách určených na zber plastových obalov  alebo odovzdané  špecializovanej a 

autorizovanej spoločnosti na likvidáciu.   

   

UPLYNUTIE:   
36 mesiacov od dátumu výroby.  Dátum výroby/série a dátum exspirácie uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   

Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.   Karta 

bezpečnostných údajov je k dispozícii na žiadosť  profesionálneho  používateľa.      
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