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Vyzkoušejte nekorozivní přípravek s neutrálním pH určený pro dezinfekci vzduchu a ochranu před
viry a bakteriemi. Je vhodný do prostor, kde se sdružují lidé, chovají se zvířata nebo se pracuje
s potravinami a pitnou vodou. Při kontaktu s jakýmkoli povrchem (dřevo, plast, lak, zeď)
nezanechává žádné stopy.
Náš prostředek slouží k dezinfekci vzduchu v různých prostorách nebo zařízeních. Je vhodný pro
použití v domácnostech, v rekreačních, sportovních a léčebných objektech, dětských táborech,
městských službách, průmyslu, zemědělství a v potravinářské výrobě včetně pivovarnictví a výroby
nealkoholických nápojů.
Návod k použití
Prostředek na dezinfekci vzduchu lze aplikovat nejlépe za využití námi doporučovaných zvlhčovačů
vzduchu. Tyto zvlhčovače garantují kapénky o velikosti do 5 mikronů (ideální velikost kapénky pro
dezinﬁkování vzduchu). Přípravek nařeďte vodou (použijte klasickou vodu z kohoutku) v poměru 2 až 3
díly vody na 1 díl přípravku. Přípravek aplikovaný do vzduchu pomocí našeho zvlhčovače dokáže
likvidovat veškeré viry a bakterie v místnosti (velikost a výkon zvlhčovače vybírejte dle m2 vaší
místnosti) během několika málo minut. Viditelná “suchá mlha” zajistí dezinfekci vzduchu, likvidaci
zápachu a navodí dojem přímořského prostředí. Aplikace se provádí za přítomnosti lidí, zvířat a rostlin.
Fyzikální a chemické vlastnosti
Prostředek na dezinfekci vzduchu je bezbarvá, čirá kapalina s charakteristickým zápachem (slabě po
chloru). Jedná se o vodný roztok s obsahem kyseliny chlorné v rozmezí 0,001–0,1 % generované
z chloridu sodného elektrolýzou. Obsah aktivního chloru je 0,05 g na 100 g přípravku. Prostředek je plně
biologicky odbouratelný, jeho hodnota pH se pohybuje v rozmezí cca 7–8. Neobsahuje žádné
sloučeniny podle předpisů pro toxické sloučeniny (67/548/EWG).
Skladování a balení
Prostředek na dezinfekci povrchů a ploch dodáváme v kanystrech o velikostech l / 3 l / 5 l / 10 l / 15 l
/ 25 l. Prostředek skladujte v originálním balení v chladných, suchých a dobře větratelných prostorách.
Nádoby těsně uzavírejte. Za těchto podmínek je přípravek stálý 9 měsíců. Uchovávejte mimo dosah
dětí. Vypláchnuté obaly lze předat k recyklaci.
Doba použitelnosti: 12 měsíců od data výroby, chraňte před teplem.
MZ ČR: Oznámení dle § 14 zák.č. 324/2016 Sb., č.j. MZDR 5696/2021/OBP
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