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Použitie:
Dezinfekcia tvrdých, neporéznych plôch v 
cvičebných priestoroch, tetovacích salónoch, 
gymnastických halách, telocvičných halách, 
soláriách, masážnych a kozmetických salónoch, 
vlasových a nechtových štúdiách, na výletných 
lodiach, v kaderníckych salónoch, salónoch krásy, 
kluboch zdravia, v minerálnych prameňoch, 
sprchách a sprchovacích kabínach.  Dezinfekcia 
tvrdých, neporéznych plôch, ako napr. pracovné 
stoly, podlahy, nábytok, postele, transportné vozidlá 
prístrojové stoly a podobné zariadenia. Ničí široké 
spektrum baktérií a opuzdrených a neopuzdrených 
vírusov (vrátane HIV-1, HHBV a HCV). 
Alkylbenzyldimetylamónium-chloridy: 23,77 g/l. 
Alkyl(etylbenzyl)dimetylamónium-chloridy: 23,77 
g/l.<5% neiónové povrchovo aktívne látky, EDTA a 
jej soli, katiónové povrchovo aktívne látky
Príprava a použitie roztokov:
dajte 1,6 % alebo 80 ml prípravku D-125 do 5 litrov 
vody. (1:64). Odstráňte hrubé nečistoty alebo trus. V 
prípade hrubého znečistenia je potrebné 
predchádzajúce očistenie. Roztok nechajte pôsobiť 
na navlhčených plochách po dobu desiatich minút. 
Nechajte vysušiť na vzduchu. Pri každom čistení 
použite nový roztok.
Uskladnenie a likvidácia:
Prípravok neuskladňuje na mieste použitia. Zabráňte 
rozširovaniu a pôsobeniu na steny. Tekutý 
koncentrát. Uskladnenie v uzavretých pôvodných 
nádobách na chladnom a tmavom mieste bez 
vplyvov mrazu. Použiteľnosť pri skladovaní v 
neotvorenom stave je dvanásť mesiacov. V prípade, 
že prípravok zamrzne, nechajte ho roztopiť pri 
izbovej teplote a ľahko ho potriasajte, aby sa 
obnovila mixtúra jednotlivých súčastí. Skladujte v 
uzavretých priestoroch v oblastiach, kde je vylúčený 
vplyv iných biologických výrobkov, hnojív, potravín a 
krmív. Prípravok skladujte v uzavretých priestoroch, 
neprístupných pre deti.
Skladovaním alebo likvidáciou prípravku 
neznečisťujte vodu, potraviny alebo krmivá. 
Tekutiny, ktoré obsahujú tento výrobok, nevypúšťajte 
do jazier, potokov, rybníkov, ústí riek, oceánov alebo 
iných vôd. Tekutiny, ktoré obsahujú tento výrobok, 
nevypúšťajte do kanalizácie bez toho, aby ste o tom 
informovali príslušný úrad pre likvidáciu odpadových 
vôd. Prázdne nádoby od prípravku už nepoužívajte.

Účinnosť:
Účinnosť sa demonštruje pri bežných organizmoch s 
5 % organickým znečistením pôdy s tvrdosťou vody 
400 PPM v prípadoch, že nie je ináč uvedené na 
etikete.

Najdôležitejšie organizmy, na ktoré prípravok 
účinkuje*:
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, 
Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, 
Trichophyton mentagrophytes (patogénne fungi), 
HIV-1 (AIDS Virus), Ľudský koronavírus * testovaný 
v  98 % organickom sérovom roztoku vo vode s 
tvrdosťou 400 ppm, Influenza A / Brazil Virus, 
Measles Virus, Herpes Simplex type 1 Virus, Herpes 
Simplex type 2 Virus, Human Hepatitis B Virus, 
Hepatitis C Virus, *V 98 % zaťažení pôdy a tvrdosti 
vody 791 ppm bola demonštrovaná účinnosť počas 
10 minút proti zlatému stafylokokovi alebo proti 
salmonelám.
Typy výrobkov (PT):  02
 

             Dráždi oči.   
             Uchovávajte mimo  
             dosahu detí. V  
             prípade kontaktu s  
             očami je potrebné  
             ihneď ich vymyť s  
             veľkým množstvom  
             vody a vyhľadať 
lekársku pomoc. Tento materiál a jeho 
obal uložte na bezpečnom mieste. V 
prípade požitia, okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte tento obal 
alebo označenie.
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