
KRYSTAL Dezinfekce Podlah

Objem: 750 ml Kód výrobku: VBUDP007599

5 l VBUDP050099

Popis výrobku:

Návod k použití:

Ph pracovního roztoku: 6,0 - 6,5

Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

poly-(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 0,9 g

didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 0,48 g

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: kapalina

pH: 6,0 - 8,0

Barva: modrá

Vůně: charakteristická

Údaje o nebezpečnosti:

VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní pokyny:

Technický list

Tekutý prostředek pro mytí a dezinfekci podlah bez obsahu chloru určený k likvidaci bakterií, plísní a nežádoucích zápachů. 

Prostředek je určen pro běžný úklid k dezinfekci podlah a všech omyvatelných povrchů v domácnosti v jednom kroku. Pro běžný úklid přidejte 

50 ml prostředku do 5 l vody. K dezinfekci se používá v koncentraci 6-8 %.

Spektrum dezinfekčního účinku při doporučeném dávkování:

Baktericidní, TBC (30 min): 300- 400 ml přípravku do vědra s 5 l vody 

Fungicidní (30 min): 300- 400 ml přípravku do vědra s 5 l vody 

Typ biocidního přípravku: 2 a 3

FOTO

Evidenční číslo v ČR: MZDR 5687/2019/OBP Registrační číslo SK: bio/552/D/19/CCHLP

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 

vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: 

Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním 

oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
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Technický list

Pokyny pro skladování:

 > 5 °C < 25 °C. Chraňte před mrazem.

Balení:

750 ml: 18 kusů v kartonu / 8 kartonů ve vrstvě / 4 vrstvy na paletě / 576 ks na paletě

5 l: 32 kanystrů ve vrstvě / 4 vrstvy na paletě / 128 ks na paletě

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz
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