
Dezinfekční prostředek - tekutý koncentrát určený výhradně pro profesionální
použití.
BAuA – registrováno u Spolkového institutu pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci Reg. Nr. N-89514
Účinná látka ve 100 g produktu: Didecyldimethylamoniumchlorid 10 g
Před použitím si vždy pečlivě přečtěte informace o produktu na etiketě a
v technickém listu!

POPIS :
Účinná látka:
Kvartérní soli amoniaku (didecyl(dimethyl)amonium-chlorid)
DESO TOP DMS je baktericidní, levurocidní, fungicidní a
virucidní produkt.
DESO TOP DMS lze aplikovat na všechny povrchy.
Lze jej nanášet postřikem, štětcem, ponořením nebo válečkem.
- germicid
. Není příliš citlivý na existující rušivé látky
. povrchy lze důkladně navlhčit roztokem
. nízké povrchové napětí díky povrchově aktivní vlastnosti
kvartérního amonia

VÝHODY :
Výrobek nemá nepříznivé účinky na kovy, barvy ani sklo -
nemění jejich vzhled ani odstín.

VLASTNOSTI :
Čirá kapaliny, bezbarvá až nažloutlá
pH koncentrátu: 7
pH při 10 g / l: 7,5
Hustota při 20 ° C: 0,98} 0,01 g / cm3
Bod mrazu: -4 ° C
Slabý zápach. Rozpustná ve vodě.
Nehořlavá.
Spotřeba : 0,15-0,20 l/m2  zředěného přípravku.

BALENÍ :
Kanystr  1l, 5l, 10l a 30l
Sud 220l
IBC 1000l

SKLADOVÁNÍ :
1 rok v originálním obalu

DŮLEŽITÉ :
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné,
ověření všech není v možnostech výrobce.
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků
zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené
nevhodným použitím výrobku.

Vyrobeno v Německu  Made in Germany

NÁVOD K POUŽITÍ :
Teplota podkladu: Neaplikujte pod + 5 ° nebo nad + 30 °
Před aplikací DESO TO DMS povrchy omyjte.
Přípravek se dodává koncentrovaný.
Před použitím jej zřeďte dle druhu použití. Zředěný
výrobek nanášejte štětkou, válečkem nebo postřikem.
Menší předměty lze dezinfikovat i ponořením.
Přípravek nechte působit minimálně 15 minut. Při
silné kontaminaci i několik hodin.

ŘEDĚNÍ:

1. DEZINFEKCE POVRCHŮ (velkých ploch, nákupních
vozíků, zařízení kanceláří, dveří, pro stírání podlah,
potravinářských provozů, veřejných toalet a sprch, …)
- postřikem:  ředění 2 – 4 ml na 1 lt vody
- stíráním:    20 – 40 ml na 10 lt vody
Povrchy, které přijdou do styku s potravinami, omyjte
důkladně pitnou vodou (dokud nepřestane povrch
pěnit), před omytím musí DESO TOP DMS působit
minimálně 15 minut!

2. PRO PREVENCI PROTI RŮSTU PLÍSNÍ, ŘAS
NEBO MECHU:
Použijte neředěný nebo jej zřeďte vodou v poměru
 1 (DESO TOP DMS) : 10 (pitná voda)
V případě, že používáte DESO TOP DMS jako prevenci
před tvorbou řas  a plísní, tak jej z povrchu nesmývejte.

NÁŘADÍ :
Nářadí vyčistěte ihned po použití vodou.

HYGIENA  A BEZPEČNOST :
Produkt je klasifikován jako:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky
Při práci ve vnitřních prostorách zajistěte dostatečné větrání.
Produkt nekombinujte ani nemíchejte s jinými výrobky!
Používejte předepsané ochranné oděvy, brýle a rukavice.
Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Nevdechujte páry.
Díky přítomnosti kvartérního amonia může DMS poškodit
povrch polykarbonátu (plexiskla).
Místa nechtěně zasažená přípravkem opláchněte hojně vodou.
Po ukončení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah dětí.

DESO TOP DMS

  Výhradní zastoupení v ČR a SR : BIOTEC a. s., Náměstí  47,  517 24  BOROHRÁDEK
   telefon : +420 494 381 105,  mob : +420 603 243 428,  e-mail : biotec@biotec.cz, www stránky : www.biotec.cz

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verzezpracováno v březnu 2020– nahrazuje předchozí verze

Vyrábí : Schaich Chemie u. Bautenschutz GmbH & Co. KG, Ficht 8, 94107 Untergriesbach, Německo
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