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Antibakteriální gel na bázi aktivního chloru. Čistí a dezinfikuje znečištěné povrchy a sanitární zařízení.
Účinně odstraňuje nečistoty organického původu a nepříjemný zápach. Je doporučen k čištění a
dezinfekci kamenných, keramických, smaltovaných a lakovaných povrchů, záchytných jímek a
odpadkových košů. Odstraní houby a plísně ze spár. V souladu dle normy PN-EN 1276 a PN-EN 13697.
Povolení k obchodování s biocidním přípravkem 4416/11.
APLIKACE:
- vany a sprchové kouty, toaletní mísy, pisoáry, dřezy, zálivky;
- smaltované zařízení, odpadkové koše a kontejnery.
SLOŽENÍ:
100 g směsi obsahuje:
- 15 g chlornan sodný (účinná látka)
- ≤ 5% hydroxidu sodného
- ≤ 5% kationtových povrchově aktivních látek
VYUŽITÍ:
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci - bezpečnostní listy.
Produkt je připraven k použití bez ředění. Aplikujte výrobek na povrch a nechte jej 15 minut působit.
Antibakteriální účinky se objeví již po 5 minutách působení. Po dezinfekci omyjte povrch velkým
množstvím tekoucí vody. Vyvětrejte pokoj alespoň po dobu nejméně 5 minut.
Varování: Nepoužívejte s kyselými produkty, mohlo by tak dojít k uvolnění toxických plynů.

tel.: +420 792 333 565
email: prodej@yabok.cz

YABOK s.r.o.
5. Května 267/51
289 23 Milovice
www.tenzi.cz
IČO: 27204235
DIČ: CZ27204235

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČNÝ

- Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
- PŘI ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odložte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži
vodou (nebo sprchou).
- Okamžitě volejte lékaře.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud
to lze a je to snadné. Pokračujte v oplachování.
- Uložte pod zámkem.
- Varování! Nepoužívejte spolu s jinými produkty. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
SPOTŘEBUJTE DO:
36 měsíců od data výroby.
Datum výroby a datum spotřeby je uvedeno na obale.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Doplňující informace naleznete v bezpečnostním listu.
Použitý obal by měl být úplně prázdný, několikrát důkladně a ihned vypláchnutý. Prázdný a vypláchnutý
obal může být vyhozen mezi plasty nebo jej doručte specializovaným firmám k jeho řádné recyklaci.
Likvidace prostředku proveďte v souladu s národní/ mezinárodní platnou legislativou.
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