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www.chemotex.cz  

  

FLORE SANITA  

  

  

TECHNICKÝ LIST  

TL 716/2015  

Datum vydání: 10.3.2015  Datum revize: -  

  

Chemická charakteristika výrobku 

Vodný roztok chlornanu sodného.   
  

Použití  

FLORE SANITA je baktericidní, fungicidní, čisticí a bělící přípravek na plochy a povrchy. Je určen na 

dezinfekci vody (bazény, studny) a na mytí a dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů. Používá se k 

dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, zdravotnictví, zemědělství a potravinářství. Je 

vhodný  k dezinfekci sanitárních zařízení, zařízení hromadného stravování, plováren, lázní, 

kadeřnických  a holičských provozoven a podobně. Spolehlivě likviduje bakterie, řasy a mikroskopické 

houby.   
  

Vlastnosti výrobku  

FLORE SANITA je až nažloutlá až nazelenalá, mírně opalescentní kapalina. Ředí se studenou vodou, 

vzniklé roztoky jsou čiré až slabě opalescentní.  
  

FLORE SANITA musí odpovídat těmto znakům kvality:   
  

Znak kvality  
  

Hodnota  Metodika stanovení  

Aktivní chlór v g/litr   45 až 49  ČSN EN 901 (75 5835)  

Vzhled výrobku  nažloutlá až nazelenalá čirá až 

slabě opalescentní kapalina  
PN-ZM 716/2015  

  

  

Zpracování výrobku  

Doporučené dávkování je závislé na příslušné aplikaci přípravku.  
  

1. Dezinfekce podlah, povrchů, kuchyňského a hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky    
Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok        

z 1 litru FLORE SANITA a 9 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky,     

předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.          

Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů a polyamidu, na     

tkaninu, kůži, dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.  
  

2. Likvidace plísní a bakterií na stěnách, dřevu obkládačkách apod.  
    Používá se neředěný. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti 10 až 20 cm a po 15 až 20      

minutách se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před      
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postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se      

postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení ihned      

opláchnout vodou. 
 

3. Dezinfekce pitné vody ve studnách, samospádových vodovodech apod.  
 Dávkujte na každých 1000 litrů  pitné vody 20 ml FLORE SANITA. Vodní hladinu skrápějte     

naředěným roztokem FLORE SANITA (například namíchat v kbelíku nebo jiné vhodné plastové 

nádobě). Po 30 minutách je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.  

4. Dezinfekce a likvidace řas v bazénech  

   FLORE SANITA lze použít jako celosezónní dezinfekční prostředek pro provoz bazénů ošetřova-    

ných přípravky na bázi chlóru.   
  

Iniciační dávka: Jako první iniciační dávku do bazénu dávkujte 160 ml na 3 m3 vody. Dávku nejprve 

rozmíchejte v 9 litrech vody (například namíchejte v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě) a pak 

vlijte po částech do bazénu.  

Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chlóru v bazénu 

dávkujte 80 ml FLORE SANITA na 3 m3 vody.   

Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšenému provozu. Dávkujte 

jednorázově 240 ml FLORE SANITA na 3 m3.  

  

Balení, skladování  

FLORE SANITA se dodává v PE konvích o objemu 25 a 50 litrů nebo v PE kanystrech o objemu  5 a 

10 litrů, v PE láhvích 0,5 a 1 litr, případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v 

uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Nesmí se skladovat 

na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.  
Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku.  
  

Doprava  
FLORE SANITA se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID.  
  

Záruční doba  

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti  

12 měsíců od data výroby.  
  

Poznámka  

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními 

zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno 

přizpůsobit konkrétním podmínkám.  
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Příloha k technickému listu TL 716/2015  
FLORE SANITA CZ  

Kapalný dezinfekční, fungicidní a čisticí přípravek s bělicími účinky  
Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, zdravotnictví, zemědělství, potravinářství apod.  

Používá se též k likvidaci plísní a k dezinfekci pitné vody.  
  

Přípravek má baktericidní, fungicidní a algicidní účinky.  
Výrobek obsahuje chlornan sodný 47 gramů/kg (4,7 %)  

  
Dezinfekce podlah, povrchů, kuchyňského a hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky  

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického náčiní. Použijte roztok z 1 llitru FLORE SANITA a 

9 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte.  Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, 

opláchněte po 30 minutách pitnou vodou.   Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů  a 

polyamidu, na tkaninu, kůži, dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat.  
  

Likvidace plísní a bakterií na stěnách, obkládačkách apod.  
Používá se neředěný. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti 10 až 20 cm a po 15 až 20 minutách se ošetřené místo může 

omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před  postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpeč- 

ných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při zasažení 

ihned opláchnout vodou.  
  

Dezinfekce pitné vody ve studnách, samospádových vodovodech apod.  
Dávkujte na každých 1000 litrů  pitné vody 20 ml FLORE SANITA. Vodní hladinu skrápějte  naředěným roztokem FLORE 

SANITA (namíchat např. v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě). Po 30 minutách je voda dezinfikovaná a současně 

dochází k rozložení účinné látky.  

Dezinfekce a likvidace řas v bazénech  
FLORE SANITA lze použít jako celosezónní dezinfekční prostředek pro provoz bazénů ošetřovaných přípravky na bázi chlóru. 

Koupání je možné po 30 minutách od aplikace.  
  

Iniciační dávka: Jako první iniciační dávku do bazénu dávkujte 160 ml na 3 m3 vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 9 litrech 

vody (například namíchejte v kbelíku nebo jiné vhodné plastové nádobě) a pak vlijte po částech do bazénu.  

Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chlóru v bazénu dávkujte 80 ml FLORE SANITA  

na 3 m3 vody každé 2 až 3 dny. Při déletrvajících teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalém slunečním svitu je vhodné aplikovat 

uvedenou dávku denně.   

Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšenému provozu. Dávkujte jednorázově 240 ml FLORE 

SANITA na 3 m3.  

H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. EUH031 Uvolňuje toxický 

plyn při styku s kyselinami. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné 

rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI  
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P271 Používejte pouze 

venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)  

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.  
    

     Skladování   
V suchých, krytých a čistých prostorách, v uzavřeném obalu, doporučená teplota skladování + 5 až +25 °C. Chraňte před teplem 

a slunečním světlem.   
  

     Doba použitelnosti  
 12 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu                                                             

Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu  

Zbytková množství přípravku naředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu nebo předat specializované firmě. Prázdné obaly 

po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci.   
  

     Výrobce  
 CHEMOTEX Děčín a.s., Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika  

 Tel. +420 412 709 222, www.chemotex.cz  
  

Číslo šarže: Uvedeno na obalu  
  

  

http://www.chemotex.cz/
http://www.chemotex.cz/
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FLORE SANITA 

  

SK  

  
Kvapalný dezinfekčný, fungicídny a čistiaci prípravok s bieliacim účinkom  

Používa sa k dezinfekčným a sanitárnym účelom v domácnosti, zdravotníctve, poľnohospodárstve, potravinárstve a pod. 

Používa sa tiež k likvidácii plesní a na dezinfekciu pitnej vody.  
  

Prípravok má baktericídne, fungicídne a algicidné účinky.  
Výrobok obsahuje chlórnan sodný 47 gramov/kg (4,7 %)  

  
Dezinfekcia podláh, povrchov, kuchynského a hygienického náradia a zariadenia a sanitárnej keramiky  

Slúži na čistenie a dezinfekciu podláh, nábytku, kuchynského a hygienického náradia. Použite roztok z 1 llitru FLORE SANITA 

a 9 litrov vody. Silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s  
potravinami, opláchnite po 30 minútach pitnou vodou. Nesmie sa používať na kovové a smaltované povrchy, predmety z 

farebných kovov a polyamidu, na tkaninu, kožu, drevo a gumu. Nestálofarebnú predmety sa môžu odfarbovať.  
  

Likvidácia plesní a baktérií na stenách, obkladačkách apod.  
    Používa sa neriedený. Napadnuté miesta sa postriekajú zo vzdialenosti 10 až 20 cm a po 15 až 20 minútach sa ošetrené miesto 

môže  umyť vodou alebo sa prípravok nechá zaschnúť. Pleseň sa pred postrekom neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýleniu 

nebezpečných výtrusov. Pri silnom napadnutí sa postup niekoľkokrát opakuje. Nesmie sa používať na kovy. Kovové predmety pri 

zasiahnutí ihneď opláchnuť vodou.  
  

Dezinfekcia pitnej vody v studniach, samospádových vodovodoch a pod.  
 Dávkujte na každých 1000 litrov pitnej vody 20 ml FLORE SANITA. Vodnú hladinu pokropte nariedeným roztokom FLORE 

SANITA (namiešať napr.  vo vedre alebo inej vhodnej plastovej nádobe). Po 30 minútach je voda dezinfikovaná  a súčasne 

dochádza k rozloženiu účinnej látky.  
  

Dezinfekcia a likvidácia rias v bazénoch  
   FLORE SANITA možno použiť ako celosezónne dezinfekčný prostriedok pre prevádzku bazénov ošetrovaných prípravky na 

báze chlóru. Kúpanie je možné po 30 minútach od aplikácie.  
  

Iniciačná dávka: Ako prvý iniciačnú dávku do bazéna dávkujte 160 ml na 3 m3 vody. Dávku najprv rozmiešajte v 9 litroch vody 

(napríklad namiešajte v vedre alebo inej vhodnej plastovej nádobe) a potom vlejte po častiach do bazéna.  
  
Udržiavacia dávka: Pre bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml FLORE 

SANITA na 3 m3 vody každé 2 až 3 dni. Pri dlhotrvajúcich teplotách vzduchu nad 25 ° C a trvalom slnečnom svite je vhodné 

aplikovať uvedenú dávku denne.  
  

Šoková dávka: Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke. Dávkujte jednorázovo 240 ml FLORE 

SANITA na 3 m3.  
  

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. EUH031 Pri kontakte s 

kyselinami uvoľňuje toxický plyn.. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste  
ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich  
opatrne minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  

P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332+P313 Ak sa prejaví podráždenie 

pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch, volajte 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom 

priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia  
Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môže uvoľňovat nebezpečné plyny (chlór) Používajte 

biocídny výrobok bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.  
  

Skladovanie  
V suchých, krytých a čistých priestoroch, v uzavretom obale, doporučená teplota skladovania + 5 až + 25 ° C. Chráňte pred 

teplom a slnečným svetlom.  
  

      Doba použiteľnosti  
  12 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale  

  
Pokyny pre bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu  

Zostatkové množstvá prípravku nariediť veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu alebo odovzdať špecializovanej firme. 

Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí odovzdajte na recykláciu.  
  

     Výrobca  
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 CHEMOTEX Děčín a.s., Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika  
 Tel. +420 412 709 222, www.chemotex.cz  

  

  
Číslo šarže: Uvedené na obale  

  

OBJEM: 1 l (5 l)  

  

   

  

  
  

   
VAROVÁNÍ/POZOR  

  

  

  

Piktogramy  
  

  
  

  

       

http://www.chemotex.cz/
http://www.chemotex.cz/

