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DESALC SURFACE PRO
Čisticí přípravek omyvatelných ploch a předmětů.

CHARAKTERISTIKA:
DESALC SURFACE PRO 500 ml, 3L, 5L je extrémně účinný čisticí

přípravek nové generace, vyvinutý pro dokonalé a nekompromisní

čištění všech omyvatelných ploch a předmětů. Složení přípravku je

shodné s dezinfekčním přípravkem doporučeným Světovou

zdravotnickou organizací (WHO) jako přípravek určený k osobní

hygieně a dezinfekci rukou. 

Produkt není registrován jako zdravotnický přípravek.

APLIKACE:
DESALC SURFACE PRO se používá napříč všemi odvětvími 

průmyslu na čištění částí osobních vozidel a dopravních prostředků 

(kliky a madla dveří, loketní opěrky, volant, řadicí páka, ruční brzda, 

přístrojová deska, sluneční clony, všechny skla atd.), stacionářů škol,  

kanceláří a technických provozoven (společné pracovní pomůcky, 

stoly, police, odkládací prostory, manipulační pulty a plochy, skla, 

vitríny atd.), ale i pracovního nářadí a osobních ochranných pomůcek 

(helmy, brýle, štíty a některé typy rukavic).

TIP: složení produktu (stejná receptura podle doporučení WHO)

umožňuje bezpečné použití i na lidskou kůži.   

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Produkt se používá v neředěném stavu.

2. Vhodným způsobem (mechanickým rozprašovačem nebo pomocí

čisté utěrky/hadříku) naneste dostatečné množství DESALC

SURFACE PRO na čištěnou plochu/předmět.

3. Produkt nechte působit na místě aplikace až do úplného odvětrání.

4. Aby byl zachován deklarovaný účinek čištění, plochu/předmět již

dále neoplachujte vodou ani jiným přípravkem.

SPECIFIKACE:
Konzistence: tekutina ///// Barva: bezbarvá 

Báze: ethanol (<80 %)         

Příměsi: ethan-1,2-diol (<3 %); glycerol (<2,5 %); butanon (<2 %);

peroxid vodíku (≤0,13 %)

Zápach: charakteristický ///// Hustota (při T = 20 °C): 0,8 g/cm3 

Počáteční bod varu: 78,3 °C (ethanol)

Obsah VOC: 74,03 %

SKLADOVÁNÍ: 
3 roky na suchém a chladném místě, 

při teplotách od +5 °C do +25°C.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte prosím na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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DESALC SURFACE PRO CHDSP 500 ml CH80179 3820 0000

DESALC SURFACE PRO 3 CHDSP3 3 L CH80180 3820 0000

DESALC SURFACE PRO 5 CHDSP5 5 L CH80181 3820 0000


