
 
 

Visoko učinkovito dezinfekcijsko čistilo 
 

Uporaba: 
 Za vodoodporne površine in tla. Idealno za uporabo v domovih za ostarele, šolah, vrtcih, bolnišnicah kot tudi v kuhinjah in 

področjih kjer se rokuje s hrano. 

 Lahko se uporablja v vseh vlažnih območjih, sanitarijah in področjih bazenov. 

 
Prednosti / lastnosti izdelka: 
Čiščenje in dezinfekcija v enem koraku. Nizko doziranje. Hitro delovanje. Tudi za visoko bakterijsko kontaminacijo. 
VAH-, DV- in IHO razvrščeno. Brez aldehidov, širok spekter delovanja. 
Učinkovanje: 
Testirano po evropskih standardih: EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 14476 
Tudi za bakterije, vključno z MRSA in TBC, kvasovke, viruse z ovojnico (omejene antivirusne lastnosti) 

 

Tehnični podatki: 
pH: 10 
barva: brez barve-svetlo rumenkasta 
pakiranje: 1L (12×1L) 
Snovi, ki morajo biti označene na izdelku v smislu Uredbe (ES) št. 648/2004 evropskega parlamenta 
in sveta o detergentih: razkužila, < 5 % neionske površinsko aktivne snovi, < 5 % anionske 
površinsko aktivne snovi. 

 

Uporaba in doziranje: 
Najprej odstranite vidno umazanijo s površine. Priporočamo metodo mokrega brisanja. Nanesete na površino in pustite 
da se posuši oz. prebrišite površine po času delovanja. Površine, ki prihajajo v stik s hrano ali kožo je potrebno vedno 
izprati s ČISTO VODO! 

 
onesnaženje EN 1276 

Baktericidno1 
EN 1650 
Proti 
kvasovkam2 

EN 13697 
Baktericidno1 

EN 13697 
Proti 
kvasovkam2 

EN 14476 
Virusi z 
ovojnico3 

EN 14476 
Virusi z 
ovojnico4 

EN 14476 
Virusi z 
ovojnico5 

visoko 1%; 5 min 0,5%; 15 
min 

1,5%; 5 min 1%; 5 min 1%; 15 
min 

2%; 15 
min 

1%; 15 
min 

1 Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa 
2 Candida albicans 
3 Bovine Viral Diarrhea Virus 
4 Vakziniavirus strain Elstree 
5 Influenza A (H1N1) 

 

Pomembne informacije: 
Primerno za trde, vodoodporne površine in talne oblog. Priporočamo, da preverite združljivost z materiali. 
Uporabljajte dezinfekcijo pravilno in v skladu z navodili! 

 
OPOZORILNI IN VARNOSTNI STAVKI V SKLADU Z EU SMERNICAMI: 

 
Opozorilna beseda: NEVARNO 
Vsebuje: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3- diamin (diamin) 
Piktogram: 

 
 

Stavki nevarnosti: 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
H400 Zelo strupeno za vodne organizme. 
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Previdnostni stavki: 
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. 
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z 
vodo/prho. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če 
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. 
P501 Odstraniti vsebino/posodo skladno z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. 

 
 

  KLINTEK d.o.o. 
Leskoškova 4 1000 Ljubljana 
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