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PHAGO’SPORE 
Sporicídny dezinfekčný bezoplachový prípravok na ošetrenie povrchov a 

plôch v potravinárskom priemysle a inštitucionálnej hygiene 
 

 
CHARAKTERISTIKA  
 
PHAGO’SPORE je tekutý dezinfekčný prípravok kategórie "Ready-to-use" (okamžite k 
použitiu) na ošetrenie všetkých povrchov a plôch vyskytujúcich sa v oblastiach 
potravinárskeho priemyslu, food retail a inštitucionálnej hygieny. 
 
PHAGO’SPORE je určený na rýchlu a účinnú dezinfekciu plôch prichádzajúcich do styku s 
potravinami, potravinárskymi surovinami a nápojmi. 
 
Aktívnou biocídnou zložkou v prípravku PHAGO’SPORE je kyselina peroctová zaručujúca 
mikrobiologickú (baktericídnu, virucídnu, fungicídnu a sporicídnu) účinnosť s širokým 
spektrom účinku a zaisťujúca biologickú odbúrateľnosť prípravku vďaka svojej prirodzenej 
rozložiteľnosti na kyselinu octovú, kyslík a vodu. 
 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
 
PHAGO’SPORE je prípravok kategórie "Ready-to-use" (okamžite k použitiu) a aplikuje sa vo 
forme koncentrátu rozstrekom na určené plochy a povrchy vrátane podláh. 
 
Po nástreku prípravok netreba oplachovať. Nechajte pôsobiť 5 minút v rámci baktericídnej 
aktivity alebo 15 minút v prípade pôsobenia v rámci kompletného mikrobicídneho spektra. 
 
 
VLASTNOSTI PRÍPRAVKU 
 

Zloženie kyselina peroxyctová, peroxid vodíka, kyselina octová 

Vzhľad číra kvapalina 

Farba bezfarebná 

Zápach charakteristický prenikavý 

pH (100%) 2,1 ± 0,5 

Merná hmotnosť 1,01 ± 0,05 g/cm3 (20°C) 

Rozpustnosť rozpustný vo vode v akomkoľvek pomere 
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ANTIMIKROBIÁLNA ÚČINNOSŤ 
 
Účinnosť  

 
Koncentrácia  

 
Čas  

 
BACTERICÍDNA 
EN 1276 špinavé podmienky (P. aeruginosa and E. hirae) 80 %  1 min  
EN 13697 špinavé podmienky (P. aeruginosa, S. aureus, E. coli and E. hirae) 10 % 5 min 
EN 13727 špinavé podmienky (P. aeruginosa, S. aureus and E. hirae)  8 %  5 min  

 
FUNGICÍDNA  
EN 13697 špinavé podmienky (C. albicans and A. niger) 100 %  15 min  

 
VIRUCÍDNA 
prEN 14476: 2011 špinavé podmienky (Type 1 poliovirus)  100 %  15 min  
prEN 14476: 2011 špinavé podmienky (Type 5 adenovirus)  100 %  5 min  
prEN 14476: 2011 špinavé podmienky (Murine norovirus)  100 %  5 min  

 
SPORICÍDNA 
EN 13704 čisté podmienky (C. difficile) 100 %  10 min  
EN 13704 čisté podmienky (B. subtilis) 80 %  15 min  
EN 13697 špinavé podmienky (C. difficile, spore-forming type) 50 %  15 min  

 
 
MATERIÁLOVÁ ZNÁŠANLIVOSŤ 
 
Pokiaľ je PHAGO’SPORE používaný v súlade s návodom na používanie, potom je možné 
prípravok PHAGO’SPORE použiť na všetky bežne v potravinárskom priemysle používané 
materiály.  
 
Pokiaľ nie je u konkrétneho povrchu materiálová znášanlivosť deklarovaná, je vhodné pred 
použitím taký materiál na znášanlivosť otestovať. 
 
 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
PHAGO’SPORE neobsahuje chlór, a preto nehrozí riziko tvorby organicky adsorbovateľných 
halogénov (AOX). 
 
Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v PHAGO’SPORE sú v súlade s direktívou Európskej únie 
EU648/2004 o biologickej rozložitelnosti povrchovo aktívnych látok. 
 
 
BEZPEČNOSŤ 
                   
Nikdy nemiešajte PHAGO’SPORE s inými prípravkami. Prečítajte si pozorne kartu 
bezpečnostných údajov k prípravku PHAGO’SPORE a riaďte sa pokynmi pre nakladanie s 
chemickými látkami a ich likvidáciou. 
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SKLADOVANIE A EXPIRÁCIA 
 
Prípravok PHAGO’SPORE skladujte iba v originálnom balení pri teplote medzi 5°C a 35°C. 
Uchovávajte len v originálnom obale. Pri kontakte so vzduchom v otvorenej nádobe (vedro, 
kanister apod.) je produkt stabilný počas max. 3 dní. 
 
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Doba použiteľnosti je do 18 mesiacov od 
dátumu výroby. 
 
 
BALENIE 
 
PHAGO’SPORE je dodávaný v balení: kanister a IBC kontajner. 
 
 
 

Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. 

 

Informácie v tomto letáku predstavujú aktuálny stav našich technických znalostí a skúseností, ktoré 
nezáväzne predávame. Uvedené informácie nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti alebo vhodnosť 
výrobku pre konkrétnu aplikáciu. Informácie o preventívnych opatreniach, prvej pomoci a skladovaní 
výrobku sú uvedené v bezpečnostnom liste. Zodpovednosť užívateľa nie je týmito pokynmi oprostená 
vzhľadom k množstvu možných vplyvov pri nasadení našich výrobkov v priebehu použitia i pri 
zodpovedajúcich bezpečnostných opatreniach. Všetky práva sú vyhradené. 
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