
520 Název:

Na co?

Čím?

Cena koncentrátu:

119 baktericidní
fungicidní TBC

roztok 10L 17,9 23,8

1
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Jak?

Poznámka:

150 ml 200 ml

   Cena roztoku [Kč]

15 ml 20 ml
75 ml 100 ml

nezbytná doba působení nezbytná doba působení

30 min 30 min

CLEAMEN 520 dezi PPM

Technický list

Návod k použití: Ředění: Vždy používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Na láhev 1L s koncentrátem namontujte
odměrný dávkovač. Připravte si láhev určenou k ředění, kbelík či stroj, ve kterém se má roztok připravovat. Do
láhve určené k ředění, kbelíku či stroje nalijte poměrnou část vody, v závislosti na požadovaném objemu
ředěného roztoku. Vezměte láhev s koncentrátem, sejměte víčko odměrného dávkovače a lehkým stiskem
nadávkujte požadované množství koncentrátu (pomocí rysky na odměrném dávkovači). Přelijte přímo, nebo za
pomoci trychtýře odměřené množství koncentrátu do ředící láhve, kbelíku, či stroje. Připravený naředěný roztok
aplikujte dle vámi zvoleného technologického postupu.
Při použití 5L a 25L kanystrů doporučujeme použít výpustný kohout. Při manipulaci vždy používejte předepsané
ochranné pracovní pomůcky. Výpustný kohout namontujte místo víčka a v uzavřené poloze kanystr překlopte.
Dávkování doporučujeme provádět pomocí 1L láhve s odměrným dávkovačem nebo jiného vhodného zařízení
na měření menších objemů.
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11. Odměřte si chemikálii a přidejte do vody v nádrži stroje v doporučeném poměru.

39. Nechte dostatečnou dobu reagovat a dodržujte čas před následující operací.

Symboly nebezpečnosti:

Dávkování a ředění [ ml ]

Po naředění výrobku na méně jak 30% roztok, přípravek již nespadá do klasifikace dráždivých chemických látek 

1. Oblečte si vhodný ochranný oděv podle potřeby, rukavice, respirátor, ochranné brýle, 
plášť, zejména při manipulaci s koncentrátem.

28. Používejte mopovací dvouvozík se ždímačem a mopem.

Běžná denní desinfekce povrchů a předmětů ve zdravotnictví, potravinářství a činnostech epidemiologicky
závažných: 0,75% roztok (dávkujte např. na 5 L ). Povrchy neutírejte do sucha, tenká vrstva vytváří účinný
abiogenní mikrofilm. Pro dávkování použijte kryt obalu nebo odměrku. Plný kryt = 25 ml.

Koncentrovaný desinfekční a čistící prostředek určený k ředění s vysokou mycí schopností pro vlhký úklid,
čištění a desinfekci nádobi, ploch a předmětů v potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví včetně
desinfekce zdravotnických přístrojů, instrumentária a zařízení a pro desinfekci při činnostech epidemiologicky
závažných (úklid a desinfekce provozoven kosmetiky, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, holičství, masérské a
rekondiční služby, solária). Přípravek neobsahuje aldolové sloučeniny a je zvláště vhodný pro desinfekci ploch a
zařízení v potravinářském průmyslu se zvýšeným rizikem výskytu plísní a kvasinek. Spektrum účinku:
Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC. Fungicidní: většina mikroskopických hub. Výhody použití: přípravek
má spolehlivé desinfekční účinky a velmi dobré čistící vlastnosti. Příjemná vůně kryje desinfekční pachy.

Množství 
roztoku, L

Baktericidní, Fungicidní TBC



Bezpečnost práce:

R věty:

S věty:

Skladování:

Balení:

Používané uzávěry:

EAN 1 litr EAN 5 litrů

Technický list

CLEAMEN 520 dezi PPM

R 36/38   Dráždí oči a kůží

S 2   Uchovávejte mimo dosah dětí              
S 24/25   Zamezte styku s kůží a očima              
S 46   Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Chraňte se kontaktu s očima a pokožkou. Pracujte v dobře větraných prostorách. Uchovávejte 
obal těsně uzavřený. Uchovávejte obal na dobře větratelném místě. Skladování dle 
specifikace, chránění se kontaktu s očima a pokožkou. 
Obsah:       1 l         
Druh nádoby/materiál:       PE, PP         
Minimální skladovací tepota:         5°C         
Maximální skladovací tepota:         30°C         
Nejvyšší přípustné množství přípravku pro dané skladovací podmínky: 20000 l 

12 kusů v kartonu. 8 kartonů na vrstvě. 4 vrstvy na paletě. To se rovná celkem 384 kusů v 32 
kartonech

Bezpečnostní uzávěr na láhvi. 
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Dle zákona 356/2003 Sb. nevykazuje nepříznivé účinky pro životní prostředí. Přípravek není
klasifikován jako hořlavý.
Pokyny pro první pomoc: Při nadýchání: V případě nadýchání přemístěte postiženého na
dobře větrané místo, uvolněte oděv a dle stavu vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží:
R38 Dráždí kůži. Postižené místo plachujte proudem vody alespoň 5 minut. Při přetrvávajících
potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí: Dráždí oči. Přípravek může při
neodborné manipulaci vniknout do oči. Při kontaktu s oční sliznicí vyplachujte spojivkový vak
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Pokuste se vyvolat zvracení, např. podáním 3
kávových lžiček soli rozpuštěných ve vodě. Vyhledejte lékařskou pomoc. 


