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Potravinářské výrobky 
Použití:
V potravinářských závodech, restauracích, kafetériích, 
barech, v zařízeních zpracovávajících 
maso/drůbež/potraviny, v masných/drůbežích výrobních 
zařízeních, v mlékárnách, na selských statcích, drůbežích 
farmách a ve výkrmnách prasat. Tento produkt může být 
použit k dezinfikování následujících nepřírodních, tvrdých, 
neporézních krytin mimo oblastí určených pro potraviny: 
zdi, podlahy, umyvadla, desky stolů, pokladny, pulty, 
přístroje, stoly, židle, lavice, telefony a skříně. Závody 
zpracovávající maso/drůbež/potraviny: Nepoužívat na 
plochy, které se dostávají do styku s potravinami. Před 
použitím tohoto produktu musí být potraviny a obalové 
materiály z místnosti odstraněny nebo pečlivě chráněny. 
Po použití musí být všechny plochy v dané oblasti řádně 
opláchnuty pitnou vodou. Tento produkt může být použit v 
oblastech výroby nejedlých produktů, v oblastech, v nichž 
se neprovádí zpracovávání a/nebo ve venkovních 
oblastech bez oplachování. Restaurace, kafetérie, bary: 
U následujících ploch, které se dostávají do styku s 
potravinami, používejte k oplachování pitnou vodu: 
Přepážky, stoly, piknikové stoly, přístroje a/nebo 
sporákové plochy. Tento produkt by neměl být používán k 
desinfekci nebo k čištění kuchyňských pomůcek, 
skleněného nádobí, talířů a přístrojů na vaření. 
Alkylbenzyldimethylamonium-chloridy: 23,77 g/l. 
Alkyl(ethylbenzyl)dimethylamonium-chloridy: 23,77 g/l. 
<5% neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, 
kationtové povrchově aktivní látky
Namíchání a použití zřeďování:
Dejte 1,6 % nebo 80 ml D-125 do 5 litrů vody. (1:64). 
Odstraňte hrubou nečistotu nebo špínu. U hrubě 
znečištěných oblastí je nutné provést nejprve předčištění. 
Roztok nechejte na všech pomočených plochách působit 
deset minut. Nechejte vyschnout na vzduchu. Pro každé 
čištění namíchejte nový roztok. 
Skladování a likvidace:
Neuchovávejte v místě aplikace. Zabraňte tvoření 
zvrásněného povrchu a účinku na zdi. Tekutý koncentrát. 
Skladování v uzavřených originálních nádobách na 
chladném, tmavém místě bez výskytu mrazu. Použitelnost 
při skladování činí dvanáct měsíců v neotevřeném stavu. 
Když produkt zmrzne, nechte ho roztát při pokojové teplotě 
a lehce protřepejte, aby se zase vytvořila směs 
jednotlivých složek. Skladujte v uzavřených prostorách v 
oblastech, kde je zabráněno vlivu na jiné biologické 
produkty, hnojiva, potraviny a krmivo. Uzavřené skladovací 
prostory by neměly být přístupné dětem.
Skladováním nebo likvidací nesmíte znečistit vodu, 

potraviny nebo krmivo. Tekutiny, které obsahují tento 
produkt, nevypouštějte do jezer, potoků, rybníků, ústí řek, 
oceánů nebo jiných vod. Tekutiny, které obsahují tento 
produkt, nevypouštějte do kanalizace, aniž by jste předem 
informovali příslušné úřady zabývající se likvidací 
odpadních vod. Prázdné nádoby již znovu nepoužívejte.
Účinnost:
Účinnost byla demonstrována u obvyklých organizmů s 5 
%ním organickým nečištěním půdy s vodou obsahující 400 
PPM vápna, mimo případů, kdy je na etiketě uvedeno 
něco jiného.
Nejdůležitější organizmy, na které tento produkt 
působí*:
Streptococcus pyogenes, Campylobacter jejuni, Bacillus 
cereus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, 
Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli strain 0157:H7, HIV-1 (AIDS 
Virus), Trichophyton mentagrophytes (patogenní houby), 
*V 98 %ním zatížení půdy a ve vodě s obsahem 791 ppm 
vápna byl během deseti minut demonstrován účinek proti 
stafylokokům, kteří způsobují aureus a salmonelová 
onemocnění.
Typy Přípravků (TP):  04

 Dráždí oči. Při  
 zasažení očí  
 okamžitě důkladně  
 vypláchněte vodou a  
 vyhledejte lékařskou  
 pomoc. Tento  
 materiál a jeho obal  
 musí být 
zneškodněny bezpečným způsobem. 
Při požití okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc a ukažte tento obal 
nebo označení.
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