
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

CZ

1540N-S

BAKTERIO

POPIS Dezinfekční prostředek s baktericidním a fungicidním účinkem   Zdravotnický prostředek   
Registrace Ministerstva zdravotnictví Italské republiky č. 15446

CHARAKTERISTIKA Je určen k dezinfekci všech prostředí, odstraňuje jakékoli stopy nečistot, odstraňuje 
nepříjemné zápachy, nenapadá kovy, nevytváří skvrny na površích a místnosti příjemně 
provoní.
 

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

BAKTERIO® je třeba používat s hadrem nebo houbou, namočeným/ou do roztoku kvůli 
dezinfekci, čištění a deodoraci prostředí a objektů v hotelích, jídelnách, průmyslu, školách, 
domovech důchodců apod. ŘEDĚNÍ PRO POUŽITÍ • Pro energickou dezinfekci a deodoraci 
koupelen, umyvadel, stěn, podlah, dlaždic, nádob pro sběr odpadu, záchodových mís a 
jiných povrchů, které představují potenciální zdroje zárodků, rozřeďte přípravek BAKTERIO® 
vodou na 20% roztok a po aplikaci jej nechte působit 15 minut. • Na běžnou dezinfekci a 
čištění koupelen, umývadel, stěn, podlah, dlaždic a obkladaček, dveří, zárubní a jiných 
umývatelných povrchů rozřeďte přípravek BAKTERIO® s vodou na 1- 3% roztok a po 
aplikaci jej nechte působit 5 minut.

VLASTNOSTI Vzhled: modrá čirá kapalina
pH: 10,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g výrobku obsahuje: alkyldimethylbenzylamoniumchlorid čistý 3 g, koformulanty(*), 
barviva a voda do 100 g.

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

PŘÍDAVNÉ INFORMACE Test mikrobiologické aktivity: EN 1276 - „Baktericidní aktivita s látkami vyvolávajícími 
narušení“, EN 1650 - „Fungicidní aktivita s látkami vyvolávajícími narušení“, EN 13697 - 
„Baktericidní/fungicidní aktivita testu povrchu“

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Při dodržení doporučených způsobů použití lze přípravek používat na všechny materiály 
běžně přítomné v kuchyních / materiály používané pro výrobu různého nářadí. V případě 
pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou 
směrnicí 648/2004/ES v platném znění. Přípravek je zaregistrován jako zdravotnický 
prostředek - číslo registrace 15446.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 21 Peso Kg 1 Oz. 35,27
Box x Pit 105
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