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BAKTERIO

APRAŠYMAS Patalpų dezinfekavimo priemonė, turinti baktericidinių ir fungicidinių savybių.

APIBŪDINIMAS Skirta visų aplinkų dezinfekavimui, pašalina kiekvieną nešvarumo pėdsaką, naikina 
nemalonius kvapus, nepažeidžia metalų, nepalieka dėmių ant paviršių, suteikia aplinkai 
aromatą.
 

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS BAKTERIO® naudojamas sušlapinus tirpale šluostę ar kempinę, skirtas dezinfekuoti, valyti 
ir kvepinti viešbučių, valgyklų, įmonių, mokyklų, senelių namų ir t. , patalpas. PATARIMAI 
SKIEDŽIANT • Norint gerai dezinfekuoti ir iškvepinti vonios kambarius ir tualetus, prausykles, 
sienas, grindis, plyteles, atliekų surinkimo konteinerius, klozetus ir kitus paviršius bei 
potencialius bakterijų šaltinius, ištirpinkite AKTERIO® vandenyje 20 % santykiu ir palikite 
veikti 15 minučių. • Įprasto tualetų, vonios kambarių, prausyklių, sienų, grindų plytelių, durų, 
staktų ir kitų plaunamų paviršių dezinfekavimo ir valymo metu, ištirpinkite BAKTERIO® 
vandenyje nuo 1 iki 3% palikite veikti 5 minutes.

YPATUMAI Išvaizda: Skaidrus, mėlynas skystis
pH: 10,5 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g produkto sudėtyje yra: Grynas Alkil dimetilbenzilamonio chloridas g 3, 
koformuliantai(*), dažikliai ir vanduo pagal poreikį iki 100 g.

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PAPILDOMA INFORMACIJA Mikrobiologinio aktyvumo testas: EN1276 standartas „Baktericidinės veiklos įvertinimas“, 
EN1650 standartas „Grybelių susidarymo ar fermentacijos su galinčiomis trukdyti 
medžiagomis įvertinimas“, EN13697 standartas „Grybelių susidarymo ar fermentacijos įve

PRODUKTO 
SUDERINAMUMAS

Laikantis rekomenduojamų naudojimo būdų, produktas tinkamas naudoti visoms 
medžiagoms, iš kurių pagaminti įprastai virtuvėje naudojami indai ir įrankiai. Kilus 
abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę produkto ant 
mažai p

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti 
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite 
saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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N CODE 1541 EAN 8032680392726
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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