
Univerzální práškový dezinfekční přípravek s
odmašťujícími účinky na bázi aktivního chlóru

chloramin® TS

Odmašťuje a
 dezinfikuje

Naše Plus
Spolehlivý účinek chloru

3v1 - myje, odmašťuje a dezinfikuje

Pohlcuje nepříjemné pachy

Stabilní a snadno skladovatelný

Ohleduplný k životnímu prostředí

Oblast použití
chloramin® TS je univerzálně využitelný pro dezinfekci, mytí a
odmaštění ploch a předmětů především v komunální hygieně,
institucích, zdravotnictví a zemědělství. Zejména vhodný na
mastné a znečištěné povrchy.
Pracovní roztok přípravku chloramin® TS je kompatibilní s
řadou materiálů, např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo.
Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.

Účinnost
Baktericidní, virucidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
K získání požadované koncentrace pracovního roztoku
rozmíchejte potřebné množství přípravku chloramin® TS
ve vodě o teplotě 20-25 °C. Předem odstraňte z ploch a
předmětů hrubé znečištění. Roztok se aplikuje pomocí
otěru či postřiku. Malé voděodolné předměty a textílie lze
dezinfikovat ponořením do roztoku. Dodržujte předepsanou
dobu expozice. Plochy a předměty, které mají přijít do
kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po
dezinfekci důkladně pitnou vodou.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g přípravku chloramin® TS obsahuje následující aktivní
látky:
• 50 g tosylchloramide sodium
Obsah aktivního chloru: min. 12% (120 g/kg)

Zvláštní upozornění
Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky.
Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci
používejte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s
kyselinami uvolňuje toxické plyny. Může mít bělící účinky.
Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Chloramin ts 1 kg 14/Karton 70000254

Související přípravky
  • chloramin® T

  • dikonit®

Životní prostředí
Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Biocidní připravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.


