Všestranný kapalný dezinfekční přípravek na bázi
chlornanu. Vhodný k dezinfekci pitné vody a dále k
dezinfekci ploch a předmětů.

Dezinfekce
vody a povrchů

savagro basic
®

Naše Plus
Vhodný k dezinfekci pitné i bazénové vody
Rychle a účinně likviduje plísně
Výborně pohlcuje nežádoucí pachy
Vykazuje bělící účinky

Oblast použití
savagro® basic je vhodný pro:
• Jednorázovou i kontinuální dezinfekci pitné vody
• Běžnou dezinfekci ploch a povrchů předmětů v mnoha
oblastech- zdravotnictví, potravinářství, zemědělství atp.
Pracovní roztok savagro® basic je vhodný na všechny
neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty.
Nepoužívejte na poškozené kovové a smaltované povrchy,
tkaninu, kůži, dřevo, gumu. Pozor! Přípravek má bělící účinky.

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

Návod na použití
Příprava pracovního roztoku:
Pracovní roztok přípravku savagro® basic připravíte
rozmícháním potřebného množství přípravku ve vodě o
teplotě 20-25 °C. K získání správné koncentrace použijte
aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač).
Dezinfekce ploch a předmětů: Z ploch a předmětů předem
odstraňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětů
otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v
připraveném pracovním roztoku. Malé, voděodolné předměty
lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby
expozice opláchnout vodou a osušit.

Dezinfekce pitné vody: Dávkujte 20 ml / 1m3 vody, nechejte
působit min. 30 min.

®

savagro basic
Složení
100 g přípravku savagro® basic obsahuje následující aktivní
látky:
• 4,7 g Chlornan sodný

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 oxické plyny. Může mít bělící účinky.
Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové
Doba exspirace: 18 měsíců

Objednávkové informace
Název produktu

Balení

Číslo
výrobku

Savagro basic 5 kg

1/Kanystr

70000282

Savagro basic 15 kg

1/Kanystr

70000283

Savagro basic 50 kg

1/Fass

70000287

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

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

Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a
ISO 9001.

Člen skupiny Air Liquide-Group

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com
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Biocidní přípravek

