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CLEANER HOME 

 

Technické údaje 

Zloženie:  destilovaná voda, zmes esenciálnych olejov a rastlinných výťažkov 
Konzistencia:  slabo zafarbený roztok 
Špecifická  
hmotnosť:  0,1 – 0,11 g/cm³ 
Spotreba:  100-120 ml/m² v závislosti od nasiakavosti podkladu 
Riedenie:  prípravok nie je vhodný na riedenie alebo miešanie s inými prípravkami 
   a je dodávaný na priame použitie 
 

Balenie 
 
- fľaša 0,5l s rozprašovačom 
- bandaska s objemom 5 l 
- príp. podľa požiadaviek zákazníka 
 
 
Skladovanie 
 
Skladovať len v obaloch z LDPE, HDPE. 
Teplota skladovania: skladovať pri teplotách 5 - 30°C, nevystavovať priamemu  
    slnečnému žiareniu a mrazu.  
Doba skladovania:  24 mesiacov od dátumu výroby. 
 
 
 

Pracovný postup 

Čistenie a dezinfekcia podlahy 

Prácu začnite nastriekaním prípravku z dodanej fľaše 0,5l s rozprašovačom alebo 
podobnou fľašou s nízkotlakovým rozprašovačom. Po nastriekaní je potrebné prípravok 
rozotrieť po zemi vhodným mopom alebo handrou. Následne umytú plochu stiahneme 
čistou vodou. Dôležité je, aby prípravok pred umytím vodou nepreschol. Po aplikácií 
prípravku vždy povrch umyte vodou, povrch s prípravkom je veľmi šmykľavý. 

 

Umývanie a dezinfekcia dotykových plôch 

Nastriekajte prípravok z dodanej fľaše 0,5l s rozprašovačom, s podobnou fľašou 
s nízkotlakovým rozprašovačom alebo výrobníkom pary (vaporizér). Na odstránenie 
vírusov na ošetrovaných miestach postačuje dôsledné nastriekanie prípravku alebo 
použitie vaporizéra. V prípade potreby zníženia počtu baktérií je dôležité po nastriekaní 
prípravku utrieť ošetrovanú plochu vhodnou utierkou. Následné umytie vodou nie je 
potrebné.  
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Umývanie dezinfekcia rúk 

Pri dezinfekcií rúk môžete použiť akékoľvek dávkovacie zariadenie vrátane speňovacích 
dávkovačov. Prípravok pri umývaní je vhodné opláchnuť  aj s uvoľnenými nečistotami. 
Pri preventívnej dezinfekcií nie je potrebné ruky opláchnuť vodou a je možné ho nechať 
uschnúť na pokožke. 

 

Agresivita prípravku 

Prípravok nie je agresívny a nepoškodzuje výrobky z plastu, kovu, kože a pod. Nenarúša 
a ani nemení ich farbu. Zložky v prípravku nespôsobujú negatívnu reakciu na pokožke 
a samotné zloženie prípravku je šetrné k pokožke rúk a tela. 
 
 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 
1. Prípravok CLEANER HOME môže byť spláchnutý do kanalizácie a spracovaný 
čističkou odpadových vôd. Pri čistení s prípravkom používajte bežné OPP. OPP je 
potrebné upraviť (doplniť) podľa uvoľnených látok z čisteného povrchu. Priemyselné látky 
odstránené z čisteného povrchu pomocou CLEANER HOME musí definovať správca 
alebo majiteľ čisteného povrchu a musí určiť spôsob nakladania s týmto odpadom. Bez 
tohto kroku nie je možné čistenie previesť alebo objednávateľ prác preberá plnú 
zodpovednosť za tento odpad. 

 
2. V prípade kontaktu prípravku s očami môže prísť k miernemu podráždeniu, podobne 
ako s mydlom. Vyplachujte oči prúdom vody 5 min prípadne do odoznenia podráždenia. 
V prípade kontaktu s pokožkou môžete opláchnuť vodou. V prípade vdýchnutia pár 
z vaporizéra, tieto nie sú nebezpečné a postačuje premiestniť sa na čistý vzduch. 
V prípade požitia nie je potrebné vyvolať zvracanie a ani vyhľadať lekársku pomoc. 
Horeuvedené je detailne popísané v KBU. 
 


