INFORMAČNÍ LIST
SATUR PROTI PLÍSNÍM
Kapalný dezinfekční přípravek s bělícími účinky pro profesionální použití
Kapalný dezinfekční přípravek na odstranění plísní, řas a hub. Je vhodný na omítky,
zdivo, kámen, přírodní dřevo, keramiku, obklady, sklo, plasty, laminát, silikon, gumu,
teflon, nerez a chromované povrchy v komunální sféře, veterinární oblasti i
potravinářství.
Použití:
Na napadená místa naneste 10% roztok přípravku (1l přípravku a 9l vody) a nechte
působit. Po 60 minutách ošetřené místo opláchněte vodou nebo přípravek nechte
zaschnout. Plíseň mechanicky neodstraňujte, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných
výtrusů. Při silném napadení postup několikrát zopakujte.
Nevhodný na hliník, měď, mosaz, bronz, (kovové předměty ihned opláchněte
vodou), barevné a lakované dřevo.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
kapalina světle žluté barvy s charakteristickou vůní po chloru, pH 1% roztoku < 14
Složení: bělicí činidla na bázi chloru - Chlornan sodný 54g/l (5%).
Účinky: baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní
Upozornění: Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění
očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné
brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě
oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné
plyny (chlor).
Zákaz opakovaného použití obalu! Skladujte ve svislé poloze! Chraňte před teplem! Doporučená skladovací teplota +5 až
+25°C.

VAROVÁNÍ
Zneškodňování:
Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz
opakovaného použití obalu!
Balení: 500ml, 5l
Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby (datum výroby je uvedeno na obalu, číslo šarže je datum výroby).

Výrobce: ALTER, s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel.: 495 545 004, www.alter-hk.cz, info@alter-hk.cz

