
  

BACTRIN 
Kõrgkontsentreeritud pesuvahend desinfitseerimiseks ja 

sanitaarseks töötluseks 

Kasutusala: 
Hotellid, baarid, koolid, vanadekodud, lasteaiad, ujulad, 
spordikeskused, jõusaalid, kauplused, toiduainetööstus, 
joogitööstus jne 

 

Füüsikalised ja keemilised omadused: 

Füüsiline olek: vedelik 
Värvus: sinine 

Lõhn: peaaegu lõhnatu 
Tihedus: 1,00 +/- 0,02 g/ml 20°juures 
pH: neutraalne 

PAA: katioonsed 
Biolangevus: >90 % 
Aktiivsed komponendid: 5% Para-Isobutyl Phenoxy Ethoxy, 
Ethyl, Benzyl, Ammonium, Chloride 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Omadused: 
Kvaternaarsed ammooniumsoolade baasil toodetud 
kõrgkontsentreeritud desinfitseerimisvahend. Ei sisalda 

lõhnaaineid, ei tekita ärritust, mittesööbiv, lubatud igat tüüpi 
pindadel. Sobib ideaalselt põrandate, seinte, erinevate pindade ja 
seadmete töötlemiseks. Tänu oma omadustele eemaldab 
ebameeldivaid lõhnu. 

 
Hoiatus: Vältida kokkupuudet marmoriga, graniidiga ja lubja 

kattega materjale. Enne kasutamist lugeda läbi vahendi 

ohutuskaart. 

Pakend: 5l 

 

Ainult professionaalseks kasutamiseks! Hoida lastele 

kättesaamatus kohas. 
Kasutus: Vahendi kontsentratsioon sõltub peamiselt 
temperatuurist, kokkupuuteajast ja pH-st. Soovitatav 
kontsentratsiooni- ja kokkupuuteaeg temperatuuril 20 ° C ja pH 
7. 

 Tavaline sanitaartöötlus: 
50 ml 10 liitri vee kohta, kokkupuuteaeg - 2,5 minutit. 
30 ml 10 liitri vee kohta, kokkupuuteaeg - 5 minutit. 

20 ml 10 liitri vee kohta, kokkupuuteaeg - 10 minutit. 
10 ml 10 liitri vee kohta, kokkupuuteaeg - 20 minutit. 

 Aktiivne sanitaartöötlus: 
100 ml 10 liitri vee kohta, kokkupuuteaeg on umbes 5 

min 

Ebameeldivate lõhnate eemaldamine: 

200 ml 10 liitri vee kohta, kokkupuuteaeg 15 min 
 

 Seadmete ja pindade sanitaartöötlus põllumajanduses ja 

toiduainetööstuses: 
20 - 400 ml 10 l vee kohta sõltuvalt töötluse tüübist 
Kanda pinnale, jätta mõneks ajaks (vt ülaltoodud soovitusi) ja 
loputada veega. 

Sooja vee kasutamisel (40 0)suureneb vahendi efektiivsus. 

 

Informatsioon, mis on siin kasutatud, põhineb meie viimastel andmetel ja praktikal. Ülalpool toodud andmed ei moodusta 
garantiid ja ei too kaasa juriidilist vastutust.. Antud toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. 

 
 

Tootja: CHEM ITALIA S.R.L. - ECO INTERNATIONAL S.N.C. 
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