
Sept PES Konz.** 

Desinfekční prostředek s bělícím účinkem 

Vlastnosti: 

Aplikace: 

Technická data: 

Tipy: 

• desinfikuje i při nízkých teplotách 
• ideální jako přídavek pro jednoúčelové odstraňovače skvrn 
• environmentálně šetrné složky 
• aplikovatelný ve všech druzích praček 

Jedná se o desinfekční prostředek pro prádelny registrovaný v listu 
desinfekcí Asociace pro aplikovanou hygienu (VAH): 

• 2 ml/I Sept PES Konz.** a 4 ml/I OZERNA BME, poměr roztoku 1:4, nechte 
produkt reagovat 1 O minut na 60 oc 

• 8 ml/I Sept PES Konz.** a 3 ml/I OLDOPAL SEPT, poměr roztoku 1:4, nechte 
produkt reagovat 20 minut na 40 oc 

Jedná se o desinfekční prostředek pro prádelny pro chemicko-termální 
desinfekci v rámci § 18 lfSG (registrováno v Německu Robert-Koch-Institute, 
rozsahA+B) 

• 2 ml/I Sept PES Konz.** a 2 ml/I OZERNA BME, poměr roztoku 1:5, nechte 
produkt reagovat 15 minut na 60 oc 

• 2 ml/I Sept PES Konz.** a 1,5 g/1 OZERNA TIGER, poměr roztoku 1:5, nechte 
produkt reagovat 1 O minut na 60 oc 

Použití jako bělidlo: 5- 15 ml na litr roztoku. 

Hustota (20 oc) 1,12 g/ml 

Hodnota H 3,0-3,5 

Skladování: 

Chraňte před přímým slunečním zářením . Skladujte v chladu, temnu a v ideální 
teplotě - 5 to + 30 °C. Nesmí přít do styku s koncentrovanými produkty 
organického původu, nebo s ostatními koncentrovanými čistícími a 
desinfekčními prostředky. Vzhledem k bezpečnostním pravidlům doporučujeme 
aplikovat produkt v originálním balení. Produkt originálně uzavřený v balení je 
aplikovatelný po 12 měsíců . Po této době účinek prostředku pomalu klesá. 

**Užívejte biocidy opatrně. - Vždy před použitím čtěte etiketu a informace o 
produktu. 
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Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační . Údaje 
zde uvedené reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V 
žádném případě nezprošťuje uživatele od potřeby provádět testy 
vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené nepřestavují záruku 
vlastností a stability produktu . Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 
aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy 
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