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HC10 BAKTERIO

APRAKSTS Vides dezinfekcijas līdzeklis ar baktericīdu un fungicīdu iedarbību.

RAKSTURLIELUMI Visu vides veidu dezinfekcijai: noņem visas netīrumu pēdas, novērš nepatīkamas smakas, 
nebojā metālus, neatstāj traipus uz virsmām un atstāj telpā patīkamu aromātu.
 

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA BAKTERIO® uzklāj ar šķīdumā samērcētu audumu vai sūkli, lai dezinficētu, iztīrītu 
un dezodorētu telpas un priekšmetus viesnīcās, ēdnīcās, rūpnieciskās telpās, skolās, 
pansionātos utt. ATŠĶAIDĪŠANA PIRMS LIETOŠANAS • Lai intensīvi dezinficētu un 
dezodorētu

RAKSTURLIELUMI Izskats: Caurspīdīgs bezkrāsains šķidrums
pH: 10,5 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g līdzekļa sastāvā ir: Tīrs alkildimetilbenzilamonija hlorīds 3 g, Palīgvielas(*), krāsvielas 
un ūdens pēc nepieciešamības līdz 100 g.

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

PAPILDU INFORMĀCIJA Mikrobioloģiskās aktivitātes testi: EN1276 “Baktericīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”, 
EN1650 “Fungicīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”, EN13697 “Baktericīdās/fungicīdās 
aktivitātes virsmas tests”.

LĪDZEKĻA SADERĪBA Ievērojot lietošanas ieteikumus, to var izmantot visiem materiāliem, kas parasti sastopami 
virtuvēs/tiek izmantoti dažādu virtuves piederumu ražošanai. Ja rodas šaubas, pirms 
lietošanas izmēģiniet saderību ar materiāliem uz maza apgabala neredzamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOŠANAS UN 
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos. 
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju 
skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas 
Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos.

ĶĪMISKAIS SASTĀVS Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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N CODE 1713 EAN 8054633836262
Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 15 Peso Kg 1 Oz. 35,27
Box x Pit 90
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