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QUALITY

CZ

1822-S

MULTI ACTIV

POPIS Dezinfekční prostředek připravený k použití na površích

CHARAKTERISTIKA Víceúčelový dezinfekční odmašťovací prostředek s obsahem alkoholu, připravený k použití.
Složení s antibakteriálním činidlem zaručuje odstranění grampozitivních i gramnegativních 
bakterií, hub, plísní, virů - zapouzdřených i nezapouzdřených, a nepříjemných zápachů z 
hladkých povrchů. 
Užitečný prostředek pro dezinfekci kuchyní, koupelen a všech povrchů, které přicházejí do 
styku s potravinami.
Odstraňuje 99,9 % bakterií, hub a virů.

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Při běžném použití aplikujte prostředek přímo na ošetřovanou plochu a vytřete do sucha 
hadrem nebo papírovou utěrkou. Pro dezinfekci nechte působit nejméně 5 minut kvůli 
dosažení baktericidní aktivity nebo nejméně 15 minut pro dosažení také fungicidní a v

VLASTNOSTI Vzhled: modrá čirá kapalina
pH: 11,0 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 0,980 +/- 0,020
100 g výrobku obsahuje: 0,4 g čistého alkyl(benzyl)dimetylamonium-chloridu, formulační 
přísady (*), barviva a vodu v potřebném množství 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“, EN 14476 - „Virucidní aktivit

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 skryt

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.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 1822-S EAN 8032680392009
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,74 Oz. 25,93
Box x Pit 105
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