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Technický list   
CLEAMEN 645 Nepenivá slabo 
alkalická dezinfekcia na bázi KAS 
 

Objem: 10 L, 20 L   

Kód výrobku: VC645100099, VC645200099 
 
Ev. č. v ČR: MZDR 60399/2016/SOZ        
Rozhodnutie v SR: bio/1201/D/13/9/CCHLP 
 
Popis výrobku:  
Tekutý nepenivý slabo alkalický dezinfekčný prostriedok na báze kvartérnych amóniových zlúčenín (KAS). 
Zabezpečuje spoľahlivé pôsobenie proti baktériám, kvasinkám a plesniam. Široké dezinfekčné spektrum zostáva 
plne účinné aj v tvrdej vode a rovnako v prítomnosti organických nečistôt. Je riediteľný s vodou v každom 
pomere. Prostriedok je vhodný pre okruhové systémy, pre plošnú, ponornú aj postrekovú dezinfekciu. Pôsobí 
veľmi dobre aj pri nízkych teplotách, takže sa môže uplatniť aj v chladiacich okruhových systémoch. Prostriedok 
je určený na použitie v rôznych oblastiach, napríklad pre účinnú dezinfekciu v potravinárskom priemysle, 
poľnohospodárstve, a pod. Pred použitím sa odporúča povrch dôkladne umyť vhodným čistiacim prostriedkom.  
 
Návod na použitie: 
Všeobecná dezinfekcia (plošná, postreková, ponorná): 0,2 – 1,0 %, doba pôsobenia (baktericídne fungicídne): 
15 – 60 minút. Okruhová dezinfekcia: 0,2 – 0,5 %, doba pôsobenia (baktericídne fungicídne): 60 minút  
Chladiace systémy: 0,02 – 0,05 %, doba pôsobenia nepretržitá. 
  

Oblasť použitia Koncentrácia Doba pôsobenia 
Odporúčaná 

teplota 

Všeobecná plošná dezinfekcia: steny, 
podlahy, pracovné plochy 

0,5 – 1,0 % 15 – 60 min. 15 – 25 ºC 

Postreková dezinfekcia: pracovnej 
plochy, steny, podlahy, stajne 

0,5 – 1,0 % 15 – 60 min. 15 – 25 ºC 

Ponorné dezinfekcia: rôzne súčiastky 
technologického zariadenia, malé diely 

0,5 – 1,5 % 
podľa potreby,           

min. 60 min.  
15 – 25 ºC 

Okruhová dezinfekcia: technologické 
zariadenia, potrubné systémy 

0,2 – 0,5 % 
podľa potreby,          

min. 60 min. 
20 – 30 ºC 

Chladiace okruhové systémy 0,02 – 0,05 % nepretržitá 5 – 15 ºC 

 pH koncentrátu: 8,0 - 8,5 
  
Prostriedok je použiteľný na všetky vodou umývateľné povrchy. Nesmie sa miešať spoločne s tenzidmi, napr. S 
mydlami. 
  
Prostriedok obsahuje nasledovné účinné biocídne látky (g / 100 g zmesi): 
Didecyl-(dimethyl)-amonium chlorid (EC: 230-525-2): 10,0 g 
  
Spektrum účinku:    
Baktericídne - na baktérie G+ (grampozitívne) a G- (gramnegatívne) – 0,02% / 15 min. 
Fungicídne - na vegetatívne bunky a na spóry – 0,02% / 60 min. 
Biocídne typ: 2, 3, 4 (priemysel všeobecne, zdravotníctvo, potravinársky priemysel) 
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Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 

 
 
Fyzikálne a chemické vlastnosti: 
Skupenstvo: Tekutina 
Farba: Bezfarebná 
pH: 8 

Zápach: Charakteristický 

 

Údaje o nebezpečnosti: 

NEBEZPEČENSTVO. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

Bezpečnostné pokyny: Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu 
tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. 
Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO POŽITÍ: 
vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Zneškodnenie obsahu / obalu v súlade s národnými nariadeniami. 
 
 
Pokyny pre skladovanie: 
> 5 °C < 25 °C. Chrániť pred mrazom.   
 
Balenie: 10 L - 45 kusov na palete, 20 L - 24 kusov na palete 
 
 
 
Výrobca:  
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822 
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz   


