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disiCLEAN HOME 

disiCLEAN HOME je novodobý bezchlórový prostriedok určený k okamžitému použitiu pre 

rýchlu dezinfekciu plôch, predmetov, zariadení , nástrojov a ťažko prístupných miest pomocou 

jemného rozprašovača . Bol špeciálne vyvinutý pre dokonalú dezinfekciu v celej domácnosti. 

Je vhodný na dezinfekciu umývadla, sprchy, toalety, podlahy, nábytku, hračiek, kuchyne a 

podobne. Tento výrobok sa vyznačuje silným a dlhotrvajúcim antivírovým, antibakteriálnym 

a protiplesňovým účinkom. Je veľmi účinný tiež na odstraňovanie pachov a k dlhotrvajúcej 

rýchlej dezinfekcii biologicky znečistených povrchov. Podľa stupňa biologického  znečistenia 

je účinok až po dobu 7 dní. Táto bezchlórová polymérna dezinfekcia je vhodná na všetky druhy 

materiálov - povrchov. 

Vlastnosti:  Je nehorľavý  a nespôsobuje koróziu . Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, 

lúh , formaldehyd, ťažké kovy .Má dlhotrvajúci dezinfekčný účinok v porovnaní s inými 

prostriedkami a je pH neutrálny.  Účinne likviduje baktérie, víry, mikroorganizmy, plesne , 

kvasinky, riasy  a odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením. 

Návod na použitie: Nastriekajte na ošetrovanú plochu a nechajte pôsobiť. Ošetrením vznikne 

na povrchu polymérna vrstva, ktorá dlho chráni proti mikroorganizmom a vonkajším vplyvom. 

Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Prostriedok nerieďte. 

Účinky:  Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne (vrátane TBC, 
Legionella , MRSA, Staphylococcus aureus), virucídne (vírusy chrípky), mykobaktericídne a 
algicídne účinky. Veľmi účinne odstraňuje pachy. Čas potrebný pro biocídny účinok je 15 minút 
alebo do zaschnutia , pre baktericidny účinnok na legionelu a MRSA 60 minút, pre virucídny 
a mykobaktericídny účinnok 60 minút . 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom . Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 

a informácie o výrobku . 

Účinná látka : Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, (ADBAC/BKC (C12-C16) – 

0,015 g/100g . 

Obsahuje : polyhexamethylen guanidinhydrochlorid, menej ako 5% neiónových povrchovo 

aktívnych látok, parfum. 

 
Skladovanie : 
Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym 
slnečným žiarením a mrazom. 
 
Upozornenie : 
Pred použitím si prečítajte pozorne návod. Pred použitím premiešajte potrasením. Nemiešajte 
s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym 
použitím. Prostriedok používajte len k určenému účelu. Zneškodnite obsah/nádobu 
odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov. 
 

Dátum expirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby  

Reg.číslo : bio/1432/D/16/CCHLP 
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