TECHNICAL DATA SHEET

SK
1544

BAKTERIO
Limetka
POPIS

Dezinfekčný prostriedok s baktericídnym a fungicídnym účinkom, určený pre použitie v
prostrediach

CHARAKTERISTIKA

Je určený na dezinfekciu všetkých prostredí, odstraňuje akékoľvek stopy nečistôt, odstraňuje
nepríjemné zápachy, nenapadá kovy, nevytvára škvrny na povrchoch a miestnosti príjemne
prevonia.

SPÔSOB POUŽITIA A
DÁVKOVANIE

BAKTERIO® je potrebné používať s handrou alebo špongiou, namočeným/ou do roztoku
kvôli dezinfekcii, čisteniu a dezodorácii prostredí a objektov v hoteloch, jedálňach, priemysle,
školách, domovoch dôchodcov atď. RIEDENIE PRE POUŽITIE • Na energickú dezinfe

VLASTNOSTI

Vzhľad: Žltá/zelená číra kvapalina
pH: 10,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g výrobku obsahuje: alkyl dimetylbenzylamonium-chlorid čistý 3 g, formulačné
prísady(*), farbivo a voda v potrebnom množstve 100 g.
Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.
Test mikrobiologickej aktivity: EN 1276 - „Baktericídna aktivita s interferujúcimi látkami“, EN
1650 - „Fungicídna aktivita s interferujúcimi látkami“, EN 13697 - „Baktericídna/fungicídna
aktivita testu povrchu“

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU

Pri dodržaní odporúčaných spôsobov použitia je možné používať prípravok na všetky
materiály, bežne používané v kuchyni / materiály používané na výrobu rôzneho náradia. V
prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na male

OPATRENIA PRE POUŽITIE A
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA

Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE

CODE

1544

EAN

Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18

Peso Kg

Oz.

176,37

Box x Pit

72
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