
TECHNICKÝ LIST 

disiCLEAN PROFI 
Polymérná dezinfekcia povrchov . Novodobý bezchlórový polymérový dezinfekčný prostriedok      
pre rýchlu dezinfekciu v domácnosti, v priemysle,  v ubytovacích zariadeniach, v potravinárstve, 
v školstve, v sanitárnej oblasti, vo vzduchotechnike, v zdravotníctve, v poľnohospodárstve,       
vo veterine , v športových odvetviach a v stravovaní. Je charakteristický silným a dlhodobým 
antibakteriálnym, antivírovým a protiplesňovým účinkom na všetky druhy materiálov - podkladov 
(sklo, drevo, koža, plast, papier, textil, guma, kov a pod.).  

Vlastnosti: Je nehorľavý a nespôsobuje koróziu. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, 
formaldehyd, ťažké kovy. Má dlhotrvajúci dezinfekčný účinok v porovnaní s inými prostriedkami a je 
pH neutrálny.  Je odolný teplotám od 0 po 250°C. Keď zamrzne, po rozmrazení je znovu účinný. Je 
účinný v spektre A,B,C,T,M a V. Účinne likviduje baktérie, vírusy, mikroorganizmy, plesne , kvasinky,
riasy  a odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením. 
Návod na použitie a dávkovanie : disiCLEAN PROFI môže byť aplikovaný postrekom, rozprašovaním , 
fogovaním – hmlením, primiešaním do kvapaliny, tlakovým premývaním, ručným a strojným 
umývaním, natieraním , namáčaním aj praním. Po aplikácii na ošetrovanú plochu nechajte pôsobiť 
minimálne 15 minút. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú 
ochranu pred mikroorganizmami .  

Riedenie podľa tabuľky: 

Koncentrácia Pomer disiCLEAN 
PROFI / voda 

Účel - účinnosť 

2 % 20 ml / 1 L Každodenné preventívne upratovanie a dezinfikovanie povrchov . 
Likvidácia baktérií a vírusov . 

6 % 60 ml / 1 L Dezinfikuje a likviduje baktérie, vírusy a plesne . 

10 % 100 ml / 1 L Dezinfikuje a likviduje baktérie,vírusy,plesne,mikroorganizmy,ložiská 
a zhluky nákaz. 

Účinky:  Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne (vrátane TBC, Legionella, 
MRSA, Staphylococcus aureus), virucídne (vrátane H1N1,H5N1), mykobaktericídne a algicídne 
účinky. Veľmi účinne odstraňuje pachy. Čas potrebný pro biocídny účinok je 15 minút alebo do 
zaschnutia, pre baktericidny účinnok na Legionelu a MRSA je 60 minút, pre virucídny a 
mykobaktericídny účinnok je 60 minút . 

Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu 
a informácie o výrobku. Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid; menej ako 5% 

neiónových povrchovo aktívnych látok, parfum.      
Účinná látka: Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100g 

Skladovanie: Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred 
priamym slnečným žiarením a mrazom. 
Upozornenie: Pred použitím si prečítajte pozorne návod. Pred použitím premiešajte potrasením. 
Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym 
použitím. Prostriedok používajte len k určenému účelu.  
Dátum expirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby. Reg.číslo: bio/1433/D/16/CCHLP 

H2O COOL SK s.r.o., Hornozelenická 8, 90028 Zálesie, tel. +421 948 851 583 , 
email: info@polympt.sk, www.polympt.sk 


