
!

Profesionální BIOCID
DETERGENT - DEZINFEKCE PLOCH

DESCLEAN 199
0,5% koncentrace - 50 l dezinfekce

®

DESCLEAN® 199 DETERGENT - DEZINFEKCE PLOCH
Deklarován jako zdravotnický prostředek, třída IIa

Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek
na bázi kvarterních amoniových sloučenin KAS bez obsahu aldehydu a fenolu s širokým spektrem 
použití, určený pro profesionální dezinfekci a čištění všech omyvatelných ploch a předmětů. 

Ekonomické 250 ml balení je určeno pro zhotovení 50 litrů dezinfekčního roztoku pří nízké 0,5 % 
koncentraci ředění s vynikající čistící a dezinfekční účinností a krátké expozici. 

Široké spektrum použítí:
Antimikrobiální působení dezinfekčního přípravku DESCLEAN® 199 doprovázejí výhodné expoziční 
doby a vynikající materiálová kompatibilita. Je efektním řešením pro situace s vysokým rizikem
na všech typech ploch a podlahových krytin, včetně  linolea, akrylátu, PVC, dlažby a jiných.
DESCLEAN® 199 je účinný proti bakteriím, kvasinkám, plísním, virům a to včetně Norovirů a 
Rotavirů. 
Dezinfekční účinnost přípravku DESCLEAN® 199 byla testována jako 100% materiálová snášenli-
vost vůči všem čištěným materiálům. Přípravek je vhodný k dezinfekci a mytí ploch ošetřených 
polymery. DESCLEAN® 199 nepůsobí agresivně proti kovům, nezpůsobuje korozi, nezanechává 
skvrny, nelepí, leští, nezanechává šmouhy ani na lesklých plochách, má antistatický účinnek. 
Nepoškozuje akrylové sklo a podobné.

Oblast použití:
DESCLEAN® 199  je v plném souladu s normami v oblasti zdravotnictví. Deklarováno certifikací.
Testování dle odpovídajících metodik DGHM (Německá Společnost pro Hygienu a Mikrobiologii), 
se zapisem do listin V.A.H. a evropských standardů ve zdravotnictví potvrdilo účinnost dezinfekčního
přípravku pro použití:

- k profilaxi ve všech zdravotnických zařízeních 
               ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře, balneoprovozy, operační sály, 

 jednotky intenzivní péče, výrobny konečných lékových forem, infúzních roztoků
- potravinářský průmysl 
- komunální hygiena veřejných zařízení 
hotely, lázně, rehabilitace, sportoviště, školy, instituce, provozovny kadeřnictví,

               pedikúry, sauny, fitness, solária aj.
 - k ošetření surového dřeva napadenými mikroorganismy a plísněmi

 - možnost použití ve zpěnovacích zařízeních

Testováno:
proti HEP-B / HEP-C  (HVC) / HIV / Norovirus / Chřipkový virus A ((H1N1) / Rotavirus / Virus 
kravských neštovic, Bakterie MRSA a další. 

1/2



Distribuce: matrixSun s.r.o.  
Toužimská 588/70 
CZ-19700 Praha 
Tel.: +420 603 827 645
Web: www.dezinfekce-desclean.cz 
Email: info@dezinfekce-desclean.cz

 

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

NEBEZPEČÍ
H302 Zdraví kodlivý při požití. 
H314 Způsobuje těžké poleptání 
kůže a po kození očí.
H262 Zabraňte styku s očima.
H411 Toxický pro vodní organismy

   

ÚČINNOST KONCENTRACE
%

EXPOZICE

Dezinfekce povrchů dle metodiky DGHM 
2001 s mech.  účinkem  (baktericidní, 
fungicidní - mikroskopické kvasinkovité 
houby MRSA)  čisté i nečisté podmínky

2

1

15

EN 1276  baktericidní (čisté
 

i nečisté 
podmínky) 0,5 5

EN 13697  fungicidní  - účinnost proti
kvasinkám (čisté i nečisté podmínky) 0,5

Dezinfekce povrchů dle metodiky DGHM 
2001 s mechanick m účinkem 
(tuberkulocidní a mykobaktericidní)

2

4

Účinn  proti obalen m virům (vč. HBV, 
HCV, HIV) dle doporučení RKI 1/2004

15

Dezinfekce rehabilitačních van 1% 5min
* Testováno podle metodiky DVV 2007

PRODUKT KS V
KARTONU

OBJEDNACÍ 
KÓD

DESCLEAN 199
250 ml

12 13222

Před použitím si vždy přečtěte údaje 
na obalu a připojené informace 
o přípravku.

min

30

1

0,25 1

6 30

3
15

1,5 30

5 1

1

Potravinářský  sektor (podle DVG) NZ/VZ 1/1,5 30/30

 2 60

0,5 15

120

60

Dezinfekce neošetřeného dřeva, kontami-
nované houbami dle metodiky DGHM

Spektrum účinnosti: 
baktericidní, virucidní, fungicidní, levurocidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní

Test kompatibility s kůží:
pH hodnota 1%  pracovního roztoku 7,1.  pH hodnota neředěného roztoku 7,3 

Složení: obsah účinných látek ve 100 g 

3,00 g  Kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16)(benzyl)dimethylamonium-chlorid 

3,00 g  Didecyl(dimethyl)ammonium-chlorid
3,00 g  Kvarterní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-chlorid

Vlastnosti:-
Vodný roztok. Velmi dobře mísitelný s vodou. Bez obsahu alkoholu. Lehce parfemováno. Nebezpečí 
pro cílové organismy.

Návod k použití:
před použitím zředit na vhodnou koncentrací studenou nebo vlažnou vodou.  Baktericidní a levurocidní 

účinnosti přípravku je dosaženo ředěním v poměru 1:199. (5 ml koncentračního roztoku smíchat s     

995 ml  studené vody). 250 ml balení v uvedeném poměru 1:199 vydá 50 litrů dezinfekčního a čistícího 

prostředku připraveného k použití. Nepřidávat jiný čistící ani dezinfekční prostředek. Pracovní roztok 

naneste na plochy a povrchy vhodným aplikačním způsobem a ponechte jej působit předepsanou
expoziční dobu, nebo do zaschnutí. Dbejte na rovnoměrné a dostatečné nanesení.

Doba použitelnosti: 5 let v uzavřeném obalu výrobce. Pracovní roztok nepřetržitě použitelný.
Registrační číslo:  MZDR 59288/2014/SOZ
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Virus kravských neštovic*
 
Influenza A (H1N1),*
 
Rota* 

Norovirus (MNV)* EN 14476

BVDV (HCV)

OBSAH A BALENÍ:


