
YABOK s.r.o.   

5. Května 267/51 

289 23  Milovice 

www.tenzi.cz 

IČO: 27204235 

DIČ: CZ27204235 

 

tel.: +420 792 333 565                

email: prodej@yabok.cz 

 

 

 

 

 

 

  

 

DE-ZAL 

 Technický list 

SYMBOL pH 

     SP-22 7 

Produkt určený pro dezinfekci a dezinfekci rukou v 

potravinářském průmyslu a gastronomii. Ukazuje 

baktericidní vlastnosti. 

Kumuluje se v epidermisu, což prodlužuje jeho 

účinek (asi 3 hodiny). 

Ničí bakterie i v hlubších vrstvách kůže. 
Obsahuje mastné a zvlhčující látky, které zabraňují 
vysychání rukou a zachovávají jejich pružnost. 
Produkt je držitelem osvědčení Národního 

hygienického ústavu - PZH (HŻ / 2356/2012). 

Dermatologicky testováno. 

Povolení k obchodování s biocidním přípravkem 

2952/06. 
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POUŽITÍ: - kontakt s potravinami (gastronomie, 

potravinářský průmysl) - lékařské praktiky 

(zdravotnictví) 

SLOŽENÍ: 100 ml přípravku obsahuje: - 2,2 g 

chlorhexidin diglukonátu - 58 g isopropanolu - 

pomocné látky, které nejsou klasifikovány jako 

nebezpečné 

POUŽITÍ: Před použitím si přečtěte bezpečnostní 
list produktu. Neřeďte jej vodou. Dezinfekce rukou: 

Vtírejte 3 ml produktu do rukou po dobu 30 sekund. 

Tentokrát proces opakujte dvakrát. Nechte zaschnout. 

NEBEZPEČÍ: 
Hořlavá kapalina a páry - Způsobuje vážné podráždění očí 

 

 

Může způsobit ospalost nebo závratě. 
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 

otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. 

Nekouřit. 

 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 

vypláchujte vodou. Odstraňte kontaktní 

čočky, jsou-li nasazené a lze snadno provést. 

Pokračujte ve vyplachování. 
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DATUM PRODEJE: 12 měsíců od data výroby. 

Datum výroby / série a datum expirace jsou uvedeny 

na obalu. 

DALŠÍ INFORMACE: Další informace naleznete v 

bezpečnostním listu. 

Kontaminované nádoby by měly být zcela 

vyprázdněny. Po vyprázdnění nádobu několikrát 
ihned vypláchněte. Prázdný kontejner může být 

skladován v kontejnerech pro sběr plastových obalů 

nebo může být dodán specializované společnosti k 

recyklaci. 

Likvidace by měla být v souladu s národními / 

mezinárodními předpisy. 


