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Technický list 
 

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě 
předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci. Je povinností uživatele používat výrobek 
bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude 
vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k patentování myšlenek bez platné licence. Prodávající nebude odpovědný 
za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci (toto 
zřeknutí se odpovědnosti nikterak neomezuje zákonná práva kupujícího).                                                                    Vydáno  1.10.2020 

  

SANITIZ Dezinfekce - Čisticí prostředek na koupelny 
a vodní kámen 
 

Antibakteriální čistič na koupelny a sanitární techniku bez chlóru. Účinně odstraňuje usazeniny od vody, mýdla a 
vodní kámen. Vhodný pro udržení hygienické čistoty v koupelně. Je vhodný na vany, sprchové kouty, umyvadla, 
toalety. Není vhodný na mramor a jiné povrchy citlivé na působení kyselin. Ničí 99,99% bakterií, obalených virů, 
kvasinkovitých hub a plísní. Odpovídá normám ČSN EN 1276, ČSN EN 1650, ČSN EN 13624, ČSN EN 16615, 
ČSN EN 14476+A2:2020. 
 
Návod na použití: Používejte neředěné. Nastříkejte na čištěný povrch, nechte krátce působit a poté setřete. Pro 
dosažení plného dezinfekčního účinku aplikujte znovu na čistý povrch a nechte působit nejméně 10 minut. Poté 
opláchněte vodou nebo otřete navlhčeným hadrem. 
 
Nepříznivé vedlejší účinky: Zabraňte zasažení očí. Nepoužívejte při výskytu kožních onemocnění. Při 
skladování a manipulaci je nutné zamezit znečištění životního prostředí. 
 
Četnost aplikací: dle potřeby. 
 
Biocidní aktivní látka: (PT2) Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) (CAS: 
68424-85-1) 7,5 g/l. 
 
Účinnost: 

- baktericidní po 5 minutách dle ČSN EN 16615, ČSN EN 1276 
- levurocidní (mikroskopické kvasinkovité houby) po 5 minutách dle ČSN EN 16615, ČSN EN 1650, ČSN 

EN 13624 
- fungicidní (mikroskopické vláknité houby – plísně) po 5 minutách dle ČSN EN 16615, ČSN EN 1650, 

ČSN EN 13624 
- virucidní proti obaleným virům po 10 minutách dle ČSN EN 14476+A2:2020 

 
Základní parametry 

UKAZATEL JAKOSTI ROZMĚR CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY 

VZHLED - čirá kapalina 

BARVA - bezbarvá až nažloutlá 

VŮNĚ - svěží mýdlová 

RELATIVNÍ HUSTOTA PŘI 20 °C kg/m
3
 1007 - 1017 

pH - 2,5 – 3,0 

Upozornění: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou hodnoty typické.  

 
Skladování: V originálním obalu chráněném před povětrnostními vlivy při teplotách +5 °C až +20 °C je 
skladovatelnost minimálně 4 roky od data výroby. 
 
Zdraví, bezpečnost a životní prostředí: Viz bezpečnostní list. 

 
 
 
 
 


