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1540N-S

BAKTERIO

OPIS Płyn do mycia pomieszczeń o działaniu bakterio- i grzybobójczym Środek medyczny 
zarejestrowany we włoskim Ministerstwie Zdrowia z nr. 15446

WŁAŚCIWOŚCI Przeznaczony do dezynfekcji każdego rodzaju pomieszczeń, usuwa wszelkie ślady 
zabrudzeń, eliminuje nieprzyjemne zapachy, nie niszczy metalowych powierzchni, nie 
pozostawia plam i nadaje przyjemny zapach.
 

SPOSÓB UŻYCIA I 
DOZOWANIE

Zwilżyć ścierkę lub gąbkę produktem BAKTERIO® rozcieńczonym wodą i stosować do 
dezynfekcji, mycia i dezodoryzowania pomieszczeń i przedmiotów w hotelach, stołówkach, 
zakładach przemysłowych, szkołach, domach opieki itp. SPOSÓB ROZCIEŃCZANIA • 
Do dezynfekcji i dezodoryzowania łazienek, umywalek, ścian, podłóg, płytek, pojemników 
na odpady, muszli WC i innych powierzchni stanowiących potencjalne źródło zarazków 
stosować produkt BAKTERIO® w 20% roztworze wodnym, pozostawiając na 15 minut. • 
Do zwykłej dezynfekcji i mycia łazienek, umywalek, ścian, podłóg, płytek, drzwi, futryn i 
innych zmywalnych powierzchni stosować produkt BAKTERIO® w 1–3% roztworze wodnym, 
pozostawiając na 5 minut.

SPECYFIKACJE Wygląd: przezroczysty niebieski płyn
pH: 10,5 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g produktu zawiera: Czysty chlorek alkilodimetylobenzyloamoniowy 3 g, składniki 
obojętne(*), barwniki i woda do 100 g.

Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.

DODATKOWE INFORMACJE Badanie aktywności mikrobiologicznej: EN 1276 „Działanie bakteriobójcze w obecności 
substancji obciążających”, EN 1650 „Działanie grzybobójcze w obecności substancji 
obciążających”, EN 13697 „Działanie bakteriobójcze / grzybobójcze na powierzchniach”.

ZGODNOŚĆ PRODUKTU Przy przestrzeganiu zalecanego sposobu użycia może być stosowany na wszystkich 
materiałach powszechnie występujących w kuchni lub używanych do produkcji różnych 
przyborów. W razie wątpliwości przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej 
niewidocznej części danego materiału.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 
I PRZECHOWYWANIA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Przechowywać w 
oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ Zawarte w produkcie środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z 
kryteriami określonymi w rozporządzeniu (WE) 648/2004 z późniejszymi zmianami. Produkt 
zarejestrowany jako środek medyczny – Numer rejestracji 15446.

SKŁAD CHEMICZNY W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą 
charakterystyki.
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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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