
SANITAČNÍ PLÁN
Výrobek:

Při použití jakéhokoliv čistícího prostředku se seznamte s bezpečnostními pokyny a návodem k použití, které jsou uvedeny na obalu výrobku.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

www.dedra.cz

Oblast Výrobek Název a kód Dávkování Doba 
kontaktu Návod k použití Dez-

infekce Nebezpečí

Pracovní stoly
a desky

BB0708
BACILEX® 

DISINFECTING 
SPRAY 

Certifi kovaný 
dezinfekční spray.

Bez zředění:
výrobek je připravený k použití. 
Nasprejujte dle potřeby.

1–5 minut pro 
desinfekční 

účinek

   

D
EZ

IN
FE
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E

NW00802
XONOX 

FOODOO
Intenzivní čistič 

na kuchyně 
a mastnotu.

Bez zředění:
výrobek je připravený k použití. 
Nasprejujte dle potřeby.

Silné nánosy 
rzi a vodního 

kamene

SP0104
ULTRAGEL

Silný čistič na rez 
a vodní kámen.

Prostředek je připravený 
k použití, neředí se. 3–5 minut

Naneste na čištěný povrch (vana, 
vodovodní baterie, sprchové kouty...), 

nechte chvíli působit, následně důkladně 
opláchněte.

Stěny
EP0690

ECO UNIVERSE 
CLEANER

Ředěný:
½ uzávěru (20 ml) na 5 l vody.
Neředěný prostředek:
nalijte přímo na hadr nebo na 
plochu

1–2 minuty na 
silné znečistění

Kuchyňské 
nádobí

GC04931
ECOBALSAM 

AQUATIX 
EKO koncentrát 

na ruční mytí 
nádobí.

Prostředek na mytí nádobí 
použijte standartním 
spůsobem.

Podlaha
BB0176
BACILEX® 

ULTRAHYGIENE+
na podlahy

Ředěný:
1 uzávěr (40 ml) na 5 l vody.
Neředěný prostředek:
nalijte přímo na hadr nebo na 
plochu

1–2 minuty 
na silné 

znečistění

Lednice/
chladničky BB0708

BACILEX® 
DISINFECTING 

SPRAY 
Certifi kovaný 

dezinfekční spray.

Bez zředění:
výrobek je připravený k použití. 
Nasprejujte dle potřeby.

1–5 minut pro 
desinfekční 

účinek

D
EZ

IN
FE

KC
E

Dezinfekce 
nerezových 

povrchů

Hygienická 
dezinfekce 

rukou (HDR)
Podle normy 

ČSN EN 1500.

BB0706
BACILEX 

DISINFECTING 
HAND GEL

Certifikovaný 
dezinfekční gel 

na ruce.

Dávkované množství: 3 ml,
doba působení: 30 sekund 30 sekund

Při hygienické dezinfekci (HDR)
naneste na suché ruce 3 ml prostředku 

a vtírejte po dobu minimálně 30 sekund 
do pokožky bez použití vody až 

do úplného zaschnutí. D
EZ

IN
FE

KC
E

KUCHYNĚ - studená zóna   Povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami, vždy důkladně opláchněte.

DEZINFEKCE

N

O PAK 
OPLÁCHNOUT

1–5 min1

2

NASTŘÍKEJTE A VYLEŠTĚTE

NA SILNOU ŠPÍNU

PAK 
OPLÁCHNOUT

1

2

1-2

(20 ml)

5L

PAK 
OPLÁCHNOUT

1

2

1-2

NA SILNOU ŠPÍNU

5L

1x
(40 ml)

DEZINFEKCE

1-5 min

Oznámení v ČR pod č.j.:
• Certifi kovaný dezinfekční spray, 71 % alkoholu, BACILEX® DISINFECTING SPRAY, 500 ml

• Certifi kovaný dezinfekční gel na ruce, 70 % alkoholu, BACILEX® DISINFECTING HAND GEL, 500 ml

MZDR 44485/2020/OBP

MZDR 44480/2020/OBP


