„TEXT OZNAČENIA OBALU“
SANIFORT
Výstražný piktogram:

Výstražné slovo:
Varovanie
Výstražné upozornenia:
H302 - Škodlivý po požití.
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia:
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P370+P260 - V prípade požiaru: Nevdychujte hmlu
P402 - Uchovávajte na suchom mieste.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
EUH031 - uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami

Predmet dezinfekcie

Koncentráci
a
pracovných
roztokov

Príprava
pracovného
roztoka

Spôsob
dezinfekcie

Povrchy (podlahy, steny, atd.),
v oblastiach s vyšším rízikom

0.05%

5 g (2 tablety) /
10 l vody

Stieraním
alebo
striekaním bez
mytia

Doba pôsobenia

20 min /
bactericidal,incl.
tuberculocidal,
fungicidal,
virucidal a

sporicídny

Povrchy (podlahy, steny, atd.),
v oblastiach s nížšim rizikom

Príbory, kuchynské nádobie,
sklenice a lahve v
potravinárskych zarideniach

Sanitárne jednotky, WC,
umývadla, vane, atd.

Biely textil

0.025%

2,5 g (1 tableta)
/
10 l vody

0.05%

5 g (2 tablety) /
10 l vody

0.05%

0.025% 0.05 %

5 g (2 tablety) /
10 l vody

2,5 g - 5 g
(1- 2 tablety) /
10 l vody

Krv, moč, stolica

1%

10 g (4 tablety)
/ 1 l vody

Laboratorné náčinie

0.05%

5 g (2 tablety) /
10 l vody

0.05%

5 g (2 tablety) /
10 l vody

Dezinfekčné bariéry

20 min /
bactericidal,incl.
tuberculocidal,
fungicidal,
virucidal
20 min /
Máčanie,
bactericidal,incl.
vlhčenie
tuberculocidal,
fungicidal,
virucidal a
sporicídny
20 min /
Stieraním
bactericidal,incl.
alebo
tuberculocidal,
striekaním bez fungicidal,
mytia
virucidal a
sporicídny
Namáčanie
30 min /
pred praním
baktericidní,
incl.tuberculocid
al, fungicidní,
virucidní a
sporocidní (má
beliací efekt)
30 min /
Polévanie
baktericídny,
incl.tuberculocid
al, fungicídny,
virucídny a
sporicídny
Máčanie,
20 min /
vlhčenie
bactericidal,incl.
tuberculocidal,
fungicidal,
virucidal a
sporicídny
Prechádzajúce min /
skrz roztok
bactericídny,incl
vody a Sanifort .tuberculocídny
,fungicídny,
virucídny
Stieraním
alebo
striekaním bez
mytia

Bazény -Hyper- Chloračné
pri prvom plnení:
Bazény-udržovanie
dezinfekcie

4-8 tablet/ 1000 l vody

12hodin

1/4-1/2 tablety 1000 l vody

1-2 krát denne každých,
12hodin, koncentrácia z bývajúceho
aktívneho chlóru 0,2- 0,5 mg/ 1 l vody

Skladovanie:
Skladujte v dobre uzavretom pôvodnom obale na suchých a dobre vetraných miestach, chráňte pred
priamym slnečným svetlom. neskladujte výrobok v blízkosti horľavých látok, potravín a nápojov.

Obsahuje: Účinná látka:
doplňujúce informácie podľa nariadenia ES č. 528/2012:
Sodium dichlorisocyanurat dihydrat (CAS - 51580-86-0) – 80g/100g
šumivé tablety 3,3g - jedna tableta uvoľní min. 1,4 g aktívneho chlóru.
SANIFORT je biocídny výrobok, ktorý je veľmi účinný pri nízkych koncentráciách.
SANIFORT má baktericídny, vrátane tuberkulocídny, sporicidny (B.subtalis), virucidné (typy
poliomelitídy 1,2 a 3, adenovírus 3 a typy A2, B1 a B5 vírusu Coxsackie, vírusy hepatitídy
HAV, HBV, HIV), fungicídny (C.albicans , A.niger) a algicidnu účinnosť.
Profesionálne použitie.
POZOR! Nepoužívajte spolu s inými prípravkami. Toxické plyny (chlór) môžu byť uvoľnené!
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené
informácie o prípravku.

