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Použitie: Pre všeobecné umývanie rúk v 
prostredí stravovania a pri každej manipulácii s 
potravinami, alebo pre akékoľvek iné pracovisko a 
verejné zariadenia, kde je požadovaná vysoká 
úroveň hygieny rúk. 

Efektívny antibakteriálny účinok: Obsahuje vysoko 
efektívnu širokospektrálnu biocídnu zložku 
Didecyldimonium chlorid (CAS: 7173-51-5) 1,20 % (p/p) 
s preukázaným baktericídnym a fungicídnym účinkom. 

Vhodná pre potravinárstvo: Neobsahuje 
parfumy, nekontaminuje potraviny.  
 

Hygienickosť: Dodáva sa len v ultrazvukovo 
uzavretých patrónach. Nehrozí tak kontaminácia 
baktériami a prachom z okolitého vzduchu. Unikátne 
čerpadlo je súčasťou patróny – vždy nové s novou 
patrónou znižuje riziko kontaminácie zvonka. 

Starostlivosť o pokožku: Obsahuje zmes prirodzene 
sa vyskytujúcich čistiacich prostredkov, kondicionér  
a deriváty olivového oleja, ktoré sú vhodné pre časté 
použitie a pomáhajú udržiavať pokožku čistú a vláčnu. 
Neobsahuje parfumy, čím sa znižuje riziko akéhokoľvek 
podráždenia pokožky. 

Rýchlosť a efektivita: Dávkovač vytvára 
penu, čím sa znižuje čas potrebný na vytvorenie 
dostatočného množstva peny na čistenie rúk. 
Bohatú penu možno ľahko opláchnuť 
a nezanecháva zvyšky na pokožke ani v umývadle. 

Toxikologicky testované: Receptúra je  toxikologicky 
testovaná a je schválená ako bezpečná. 
 

Dermatologicky testované: 48hodinový single patch 
test. Prípravok nedráždi pokožku. 

Hospodárnosť: K efektívnemu umývaniu rúk 
stačí len malé množstvo, patróna poskytuje až 
1430 dávok.  

Žiadne plytvanie: Patróna sa pri používaní skladá 
(dovnútra se nedostáva vzduch) a umožňuje tak 
optimálne využitie obsahu. 

Návod na použitie: Pre bežné použitie: Aplikujte 1-2 dávky na mokré ruky a starostlivo rozotierajte po 
celej ploche rúk po dobu 30 sekúnd. Ruky dôkladne opláchnite čistou tečúcou vodou a osušte. Dezinfekcia 
bielizne pri ručnom praní: podľa EN 1499 normy stačia 3 dávky. 
 
Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. 

Dátum výroby je uvedený na obale päťmiestnym kódom vo formáte ABCDE, kde ABC je deň v roku od začiatku roku, kedy bol 
prípravok vyrobený, DE informuje o roku výroby (napr. 03018 znamená 30. deň roku 2018, teda 30. januára 2018).  
Minimálna trvanlivosť prípravku je 30 mesiacov od dátumu výroby. 
 
 

Balenie Obj.č. Dávkovač 

6 x 1 liter PBF1LMDCP Dávkovač na 1 l patrónu 
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Efektívna antibakteriálna pena 

na umývanie rúk, bez parfumov, 
s obsahom biocídnej zložky 

Didecyldimoniumchlorid 
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