
  INFORMAČNÍ LIST 
 

UNIVERZÁLNÍ DEZINFEKCE 
 

Univerzální tekutá dezinfekce povrchů a ploch bez oplachů. 
Neobsahuje chlór, proto je šetrnější k povrchům, nezpůsobuje 

skvrny na textiliích, nedráždí pokožku. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy 
s trojím účinkem – baktericidním, virucidním a protikvasinkovým. Zanechává příjemnou 
svěží vůní. Používejte například na kliky, držadla, zábradlí, odpadkové koše, kuchyně, 
stoly, židle, sedátka WC, telefony, dětské hračky, dlaždičky, koberce, matrace, sedačky a 
další. 
 
Účinky: baktericidní – expozice 5 minut, virucidní – expozice 60 minut, protikvasinkový – expozice 15 
minut. Typ přípravku: PT2. 
 

Složení:  
méně než 5%: neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, dezinfekční 
prostředky, parfém. 
 

Obsahuje: Didecyl(dimethyl) amonium-chlorid (CAS: 7173-51-5) 5 g/kg; Alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chlorid (CAS: 85409-22-9) 2,5 g/kg. 
 
Fyzikální a chemické vlastnosti:  
bezbarvá kapalina s charakteristickou vůní použitého parfému 
 
Způsob použití:  
Nastříkejte koncentrát na plochu určenou k dezinfekci. Plochu dostatečně navlhčete a po expozici ji 
osušte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. 
 
Skladování:  
Skladujte ve svislé poloze při teplotě +5°C až +25°C. Zákaz opakovaného použití obalu! 

 
Bezpečnostní upozornění: 
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI STYKU S KŮŽÍ: 
Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k 
likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím 
si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
 
Zneškodňování:  
Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu! 
 
Balení: 500 ml s rozprašovačem 
 
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. 
Výrobce: ALTER, s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel.: 495 545 004, 
www.alter-hk.cz, info@alter-hk.cz 

http://www.alter-hk.cz/
mailto:info@alter-hk.cz

