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Chloramin T
Univerzálny práškový dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru
pre najširšie použitie
Vhodný na dezinfekciu povrchov a predmetov v zdravotníctve a komunálnej hygiene,
vo veterinárnej praxi a na dezinfekciu pitnej vody.





účinný
širokospektránlny
dezinfekcia vrizikových oblastiach
likvidácia živelných pohrom

Účinná látka:
natrium-tozylchloramid
obsah aktívneho chlóru 25%

Spektrum účinnosti:
baktericídny, fungicídny, virucídny, mykobaktericídny

Návod na použitie:
Na dezinfekciu sa riedi vodou o teplote 20 -25 ºC na príslušnú koncentráciu roztoku.
Silne znečistené predmety a plochy sa najskôr mechanicky očistia a potom
dezinfikujú. Je nutné zabezpečiť dokonalé namočenie dezinfikovaného povrchu.
Aplikáciu je možné uskutočniť i postrekom.

Použitie
Povrchová dezinfekcia v zdravotníckych
zariadeniach a komunálnej hygiene (podlahy,
predmety, hračky, odevy apod.)
Dezinfekcia v prostredí s možným výskytom
mykobaktérií
Povrchová dezinfekcia v živočíšnej výrobe
(stajne, prepravné prostriedky pre zvieratá),
veterinárnej praxi, potravinárskom priemysle
 silné znečistenie
Dezinfekcia pitnej vody

Koncentrácia Dávkovanie Doba
roztoku
do 1l vody
pôsobenia
1%
10g
30 min
1%

10g

60 min.

2%

20g

30 min.

3%
30g
10 g / 1000 l

30 min.
30 min
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Predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, je nutné po dezinfekcii
opláchnuť pitnou vodou.

Doba použitelnosti:
24 mesiacov v povodnom uzatvorenom obale

Balenie:
1 kg vrecko, 1 kg dóza, 6 kg PE vedro, 25 kg vrecko

Číslo registrácie :
bio/376/D/06/CCHLP

Výrobca:
BOCHEMIE a.s., Lidická 326, CZ – 735 95 Bohumín

Distribútor v SR:
Bochemie Slovakia, s.r.o., Moštenická 3, 971 01 Prievidza, SR, tel. 046/5422988

.
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Upozornenie
Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a
pripojené informácie o výrobku.

Další informace









SAVO Prim Vysoko účinný koncentrovaný kvapalný dezinfekčný a umývací
prípravok na báze aktívneho chlóru.
Chloramix DT Tabletovaný dezinfekčný prípravok
Dikonit Granulovaný vysoko účinný dezinfekčný prípravok na najširšie použitie
vo veterinárnej praxi, poľnohospodárstve, potravinárstve, zdravotníctve, v
oblasti komunálnej hygieny
SAVO Original Kráľ na trhu čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Už 30
rokov je používaný na dezinfekciu v domácnostiach i profesionálnej sfére. Je
vhodný i na dezinfekciu pitnej vody.
Chloramix D granulovaný veľmi účinný dezinfekčný prostriedok na báze
aktívneho chlóru
Chloramin TS Práškový dezinfekčný prípravok s odmasťovacími účinkami,
určený na jednofázovú dezinfekciu a umývanie všetkých omývateľných plôch
a predmetov v potravinárstve, poľnohospodárstve, veterinárnej praxi a v oblasti
komunálnej hygieny.
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