
 

TECHNICKÝ LIST 
REACH Nařízení (EC) č. 1907/2006 –č. 453/2010 

 

Název produktu/Kód 

BeetleFLORE 3DLR DAVANIA 
 

 

 

Produkty a informace o firmě 

Výrobce: Vyrobeno ve Francii PRODUKT 
Dovozce a prodejce: 
StagBEETLE Dr.h.c., Bc. Drahomír Pořízek, (CLCI/USA) 
Holická E440, 
500 08 Hradec Králové CZECH REPUBLIC 
+42 (0) 602584903 info@uklid4u.eu  

 
POPIS 
Desodorace, dezinfekce, baktericidní, letální vůči kvasinkám, virucidní čistič povrchů 

VŮNĚ 
Davania, Carissima, Coctail, Eau Essentielle, 
Lavender, Ocean, Orchidea, Citron Vert, Fruits rouges 

Řada: dlouhotrvající čistič povrchů (Long lasting floor 
cleaner) 

PREZENTACE 
* TP2: Dezodorační, dezinfekční, baktericidní, kvasinkové, virucidové dlouhotrvající čističe povrchů speciálně 
navržené pro profesionální použití: vyčistěte jakýkoli typ povrchu a omyvatelný povrch včetně podlah, které jsou 
chráněny emulzí. Neutrální pH. 
* Splňuje standardy: 
-EN1276 (0,5%, 40 ° C, špinavé podmínky, 15 min), baktericid EN13697 (0,5%, 20 ° C, špinavé podmínky, 15 min) 
-Levuricid EN1650 (0,5%, 20 ° C, špinavé podmínky, 15 minut) a EN13697 levuricid (1%, 40 ° C, špinavé podmínky, 15 
min) 
-EN14476 + A2 virucid (0,5%, znečištěné podmínky při 20 ° C, 15 minut) na kmeni vakcínie Ankara (standardní virus 
viru s obalem). 
* Rozsah použití: nemocnice, pečovatelské domy, školy, městské rady, kavárny, hotely, restaurace, průmyslové 
oblasti, ... 

NÁVOD K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ 
Dávkování od 0,5 do 1% podle stupně znečištění. 
Dávka pro dezinfekční účinek: viz výše uvedený seznam norem. 
Výrobky Beetleflore není třeba oplachovat (kromě případů kontaktu s potravinami) 

CHARAKTERISTIKA 

Méně než 5% kationtových povrchově aktivních látek, neiontové povrchově aktivní látky 5% nebo více, ale méně než 
15%, dezinfekční prostředky, parfémy. 
PH : 6.00 nebo 7.00 ± 1 z jedné vůně do druhé 
Aspekt: kapalina 
Účinné látky: 
didecyldimethylamoniumchlorid (CAS 7173-51-5) 17,5 g / kg, 
benzalkoniumchlorid (CAS 68424-85-1) 17,5 g / kg a  
ethylalkohol (CAS 64-17-5) 22,04 g / kg. 
Použití produktu: povrchové biocidy.  
Typ přípravku:  tekutý koncentrát. PT2 
 
Bezpečnost: viz MSDS. Nebezpečné zboží, dodržujte bezpečnostní opatření. 
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Používejte biocidy opatrně. Před použitím si přečtěte štítky a podrobnosti o produktu. 
 
V souladu s vyhláškou ohledně čisticích prostředků pro materiály přicházející do styku s potravinami. 
Při požití nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu produktu. Oslovte lékařskou 
asistenci centra pro kontrolu jedů v Nancy. (+ 33383225050) 
 

GHS05 
Signalizující slovo : NEBEZPEČÍ 
 

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE 
Obvyklá opatření pro zacházení s chemickými výrobky: 
- držte dál od dětí 
- znovu nepoužívejte prázdné obaly 
- obal udržujte pevně uzavřený na suchém a větraném místě 
- datum exspirace: 3 roky po prvním otevření. 

 


