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ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ 
За професионална употреба 
 

 Перфектни измиващи и дезинфекциращи свойства 
 Без аромат и цвят – практичен за ползване в неонатологични отделения;  кухненски 

блокове; повърхности в контакт с храни 
 Подходящ за всички видове миещи се повърхности и предмети 
 Приложим в Здравеопазването, Фармацевтичната, Козметичната, Хранително-Вкусовата 

промишленост, Ветеринарната медицина и Обществения сектор 
 Активен срещу широк спектър вируси (вкл. аденовируси, вируси на грип, парагрип, 

„птичи” грип H5N1, „свински” грип  A/H1N1, човешки грип и други типове вируси на 
грипа, вируси, причинители на остри респираторни инфекции, ентеровируси, 
ротавируси, полиомиелит, вируси на ентералните и парентералните хепатити (в 
т.ч. HAV, HBV, HCV, HIV), херпес вирус, вируси на атипичната пневмония (SARS) 
 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Почистване и дезинфекция на:  
 миещи се повърхности и оборудване в здравни, лечебни и обществени заведения, вкл. в 

кухненските сектори, в обекти за производство и търговия с храни, в козметичната, 
фармацевтичната промишленост, ветеринарните практики; 

 оборудване и инвентар (вкл. в неонатологични и родилни отделения – играчки, бебешки 
шишета, биберони), предмети за обслужване на болния; 

 санитарно оборудване (мивки, вани, тоалетни чинии, бидета, писоари и др.); 
 миещи се повърхности в детски ясли, детски градини, училища, занимални, социални 

домове, обществени и административни сгради, хотели, ресторанти, заведения за 
обществено хранене и др.; 

 кувьози и приспособления към тях; 
 съдове и прибори за хранене в здравни и лечебни заведения, заведения за обществено 

хранене; 
 повърхности в контакт с храни в заведения за обществено хранене (плотове, работни 

маси, шкафове и хладилници), помещения, складове; 
 съоръжения (поточни линии, тръбни системи и инсталации) в обекти за производство, 

обработка, съхранение и търговия с храни; 
 повърхности и инвентар във фармацевтичната промишленост и в промишлености, 

изискващи висок клас на чистота; 
 повърхности и инвентар в козметични и фризьорски салони; 
 повърхности и инвентар в помещения за животни и птици (под, стени, тавани, дървен и 

метален инвентар), люпилни станции, моторни превозни средства за транспортиране на 
животни и други критични места при отглеждане на животни; 

 дезинфекционни бариери, включително при гранично-пропускателни пунктове 
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ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ 
За професионална употреба 
 
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ 

 Бактерицидно (вкл. MRSA) 
 Фунгицидно (вкл. дрождецидно) 
 Микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно) 
 Вирусоцидно 

 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 
РАБОТНИЯ РАЗТВОР 

ЕКСПОЗИЦИЯ СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ % количество 
концентрат / L 

вода 
0.1% 10 g/10 L 30 min Бактерицидно  

0.25% 25 g/10 L 20 min Бактерицидно (вкл. MRSA) 
0.5% 50 g/10 L 30 min Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно (вкл. 

дрождецидно) 1.0% 100 g/10 L 15 min 

0.5% 50 g/10 L 60 min Бактерицидно (вкл. MRSA); Фунгицидно (вкл. 
дрождецидно); Микобактерицидно (вкл. 

туберкулоцидно); Вирусоцидно 1.0% 100 g/10 L 30 min 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Течност без цвят 
 Концентрат 
 pH: 7.5±0.5 
 Срок на годност: 3 години 

 
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ЧАС, Алкил диметилбензил амониев хлорид (ADBAC (C12-18)) (5.0%);  
ЧАС, С12-14-алкил[(етилфенил)метил]диметил, хлориди  (AEPMDC (C12-14)) (5.0%). 
 
НАЧИН НА УПОТРЕБА: 

 Добавете необходимото количество от концентрата във водата  
 Третираните повърхности се измиват / обтриват / опръскват с така приготвения работен 

разтвор. Третираните предмети се потапят напълно в така приготвения работен разтвор 
 Съблюдавайте посочените експозиция и концентрация 
 Третираните повърхности трябва да останат омокрени презцялото време на въздействие 
 След почистване и дезинфекция на повърхности с работен разтвор в концентрация до 0.25% 

включително, не се налага последващо изплакване на повърхностите с вода 
 Препоръка: За прецизно, лесно и бързо дозиране на работни разтвори, използвайте         

HMI® MX Hospitality или други дозиращи системи на ХМИ ЕООД 
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ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ КОНЦЕНТРАТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ 
За професионална употреба 
 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 Опасно. Спазвайте препоръките за безопасност при употребата на продукта 
 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите 
 Да се съхранява извън обсега на деца 
 Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / предпазна 

маска за лице 
 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане 
 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. 

Облейте кожата с вода [или вземете душ] 
 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар 
 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 

минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължете с изплакването 

 Да се избягва изпускане в околната среда 
 Не смесвайте с други продукти 
 Да се съхранява в оригиналната плътно затворена опаковка, защитен от директна 

слънчева светлина, на сухо, хладно и добре проветриво място 
 Препоръчителна температура на съхранение: от +15оC до +25oC 
 Генерирането на отпадъци следва да се избягва или да се ограничава винаги, когато е 

възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти 
трябва винаги да отговарят на изискванията за защита на околната среда, 
законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. 
Изхвърлянето на излишни и негодни за рециклиране продукти се извършва чрез 
лицензирана фирма за третиране на отпадъци. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в 
канализацията, освен в пълно съответствие с изискванията на всички компетентни 
органи. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират само след пълното 
изразходване на продукта 

 
ОПАКОВКИ 

 Бутилка 1 kg, 12 броя в кашон 
 Туба 5 kg 
 Туба 10 kg 

 
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД №2501-1/22.02.2019 


