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SANITASE parfémovaný 
 

Tekutý, středně pěnivý přípravek bez vůně a zápachu. V koncentrátu i v roztoku je stabilní, 
neuvolňuje dráždivé látky, nezatěžuje pracovní prostředí. Nepoškozuje dezinfikovaný 
materiál včetně gumy, kovů, plastů.  

 

Popis: 
 

• Bezbarvá čirá kapalina  
 

Ředění: 
 

• Teplou nebo studenou vodou 1 : 100. 
Působení 30 minut nebo do zaschnutí. 

Použití:  
 

Myje a dezinfikuje v jedné pracovní operaci: 
Podlahy, stěny, pracovní plochy, technologická 
zařízení, nábytek, předměty, nádobí. Potraviny, 
neovlivňuje nežádoucími výpary. 

Postup práce: 
 

Přípravek nařeďte na požadovaný roztok,  
100 ml/10 l vody libovolné teploty. Silné 
nečistoty, nánosy tuků předem odstraňte, 
plochy myjte běžným způsobem a nechte 
zaschnout. Menší předměty do roztoku 
ponořte, nechte působit 30 minut. Plochy 
přicházející do styku s poživatinami po 
dezinfekci opláchněte pitnou vodou. 

Skladování: 
 

Skladujte v původních uzavřených obalech při 
teplotách od 5oC – 30 oC . Doba použitelnosti 2 
roky od data na obalu. 

Obsahuje:  
 

Kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chloridy (alkyl(C 12-16) 
dimethylbenzylamoniumchlorid, ADBAC))  
4,2g/100g 

 
Složení:  
 

méně než 5% 

• Kationtové povrchově aktivní látky 

• Neiontové povrchově aktivní látky 

• Fosforečnany  

• 2-Bromo-2Nitropropane-1,3-Diol 

• Parfém 
 
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu 
a připojené informace o přípravku.  
 

 
Balení:   
 

• 1l, 5l, 10l, 25l,  

Signální slovo:  
 

• NEBEZPEČÍ 
Standardní věty o nebezpečnosti: 
 

• H315 Dráždí kůži. 

• H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

• H411 Vysoce toxický pro vodní organismy 
s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
 

• P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

• P273 Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí. 

• P280 Používejte ochranné 
rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 

• P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte 
velkým množstvím vody. 

• 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. 

• P332+P313 Při podráždění kůže: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

• P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ   

• INFORMAČNÍ STŘEDISKO. 

• P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném 
místě nebo předáním oprávněné osobě 

 

GHS05 – korozivní a žíravé látky 
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí 

 


