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Antibakteriálny gél na báze  aktívneho chlóru. Čistí a  dezinfikuje kontaminované povrchy a  hygienické 

zariadenia.  Účinne odstraňuje nečistoty  organického pôvodu, eliminuje nepríjemné pachy spôsobené 

hnilobnými procesmi.   Bieli spoje a cementové a silikónové spoje.   Nenahraditeľný pri umývaní a 

dezinfekcii kameňa, keramiky, smaltovaných a maľovaných povrchov.   Potrebné pri dezinfekcii  

odpadových  studní, kontajnerov na odpadky (odpad).   Odstraňuje huby a plesne z kĺbov v  sprejových 

kabínach.  Má antibakteriálnu aktivitu  v súlade s nasledujúcimi normami: PN-EN 1276 a PN-EN 13697.  

Povolenie na uvedenie  biocídneho výrobku  na  trh: 4416/11.   

   

POUŽIŤ:   
- vane, sprchové podnosy,  sprchové kabíny, toalety, pisoáre, umývadlá, spoje,  cementové a silikónové 

zvary;   

- smaltované zariadenia (keramické, plastové),  odpadkové koše.   

   

KOMPOZÍCIA:   
100 g  prípravku obsahuje chlórnan sodný  (účinná látka) – 15 g, hydroxid sodný do 5%, katiónové  

povrchovo aktívne látky   do 5%   

   

NÁVOD NA POUŽITIE:   
 Pred použitím si prečítajte     kartu  bezpečnostných údajov pre nebezpečnú chemickú  zmes.  

Príprava pripravená na použitie.   Aplikujte prípravok na  umytý  povrch asi 15 minút.   

Antibakteriálny účinok - trvanie účinku 5 minút. Po  dezinfekcii opláchnite  povrch veľkým  

množstvom tečúcej  vody.  Vyžaduje sa čas vetrania minimálne 5 minút.     Pozor! Nepoužívajte  s 

kyslými výrobkami  kvôli  možnosti  uvoľňovania toxických plynov (chlór).   

   

HROZBY:   

   
Nebezpečenstvo  

   

Spôsobuje vážne  popáleniny kože a poškodenie  oka  

  Vysoko toxický pre vodné organizmy v dôsledku  dlhodobých účinkov  



  Používajte ochranné lakťové opierky/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre  

PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. Neindukujte zvracanie  

   

Strana 1 z 2 z 2  

  

  

   

TECHNICKÁ KARTA 
   

V PRÍPADE KONTAKTU S POKOŽKOU (alebo vlasmi):  Okamžite odstráňte  všetok kontaminovaný 

odev.  Opláchnite  pokožku pod prúdom vody / sprchy.    

  Okamžite kontaktujte POISON CENTER / lekára  

AK SA V PRÍPADE    , ŽE SA DOSTANETE DO  OČÍ:  Niekoľko  minút opláchnite  vodou.  Odstráňte 

kontaktné šošovky  , ak sa    dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v  opláchnutí Uloženie pod zámkom  

Pozor! Nepoužívajte  s inými výrobkami.  Nebezpečné plyny (chlór) môžu byť  emitované   

   

UPLYNUTIE:   
12 mesiacov od  dátumu výroby.  Dátum výroby/série a  dátum  platnosti uvedený na obale.   

   

ĎALŠIE INFORMÁCIE:   
Dodatočné informácie dostupné v  karte bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej zmesi.    

   

Kontaminované obaly by mali byť úplne vyprázdnené. Prázdne obaly  niekoľkokrát opláchnite  vodou, 

ktorá by sa mala použiť ako prípravok. Prázdne obaly môžu byť skladované v  nádobách určených na 

zber plastových   obalov alebo odovzdané  špecializovanej spoločnosti na likvidáciu.  Dodržiavať  

ustanovenia z  13. júna 2013 o  nakladaní s  obalmi  a  odpadom z obalov (Dz. 2013, položka 888).   
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