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CLEAMEN 540 dezi AP  

Objem: 1 L  Kód výrobku: VC540010098 

 

Registrováno pro ČR: 24543/2004 – SOZ – 33.7.1 – 2.9.04 

Registrováno pro SR: bio/873/D/05/3/CCHLP 
 

Popis výrobku:  
Alkoholový dezinfekční prostředek je určen pro dezinfekci menších ploch jako jsou operační 
stoly, nástroje, zdravotnické prostředky, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje a plochy 
vyžadující zvýšený dezinfekční režim. Prostředek má vynikající dezinfekční účinky se širokým 
spektrem a vysokou spolehlivostí. Prostředek se používá NEŘEDĚNÝ. Neobsahuje chlór a 
odstraňuje více než 99,99% vitálních forem mikroorganismů. Prostředek není parfemovaný. 
 
Návod k použití: 
Na ošetřované plochy doporučujeme prostředek aplikovat mechanickým rozprašovačem ze vzdálenosti 40-50 
cm. Nanesený prostředek neotírat. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci 
pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech, masérských salónech a pod. Dezinfikované= nástroje a 
pomůcky nechat v pracovním roztoku  15 minut. Před použitím opláchnout vodou. 
 
Spektrum účinku:    Baktericidní: bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní) včetně TBC  
 Fungicidní: většina mikroskopických hub. 
 Biocidní typ: 2,4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářský průmysl) 
 

pracovní 
roztok k 
přímému 

použití 

účinek na bakterie a plísně 
spektra: A,V 

účinek na mykobakterie spektra: 
M, T 

nezbytná doba koncentrace 

15 minut 15 minut 

běžná 
spotřeba 
na 1m² 

10ml 6ml 

pH koncentrátu: 6-8 
 
Nerozprašujte do otevřeného ohně! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.   
Přípravek není vhodný pro dlouhodobé používání na plastové povrchy. 
 
Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g/100 směsi): 
ethanol (CAS: 64-17-5): 20g 
propan-1-ol (CAS: 71-23-8): 40g 
 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 
Skupenství: Tekutina 
Barva: Bezbarvá 
pH: 7 
Zápach: Charakteristický 
 
 
 



Údaje o nebezpečnosti: 

NEBEZPEČÍ. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit 

ospalost nebo závratě.  

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 

otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte 

ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: 

Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze 

usnadňující dýchání. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. 

Pokyny pro skladování: 
> 5 °C < 25 °C. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. 
 
 
Balení: 1 L – 12 kusů v kartonu, 8 kartonů na vrstvě, 4 vrstvy na paletě, 384 kusů na paletě 
 
Uzávěr: rozprašovač 
 
 
 
 
 
 
Výrobce:  
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327 
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz 


