
 INFORMAČNÍ LIST 
 

BANOX® tabs 
tabletový dezinfekční prostředek na bázi chloru 
 

Složení: dichlorisokyanurát sodný 89 %, pomocné látky 
 

Množství účinné látky ve 100g přípravku: sodná sůl 1,3-dichloro-1,3,5-triazin-
2,4,6(1H,3H,5H)-trionu, dihydrát 89 g, obsah aktivního chloru: min. 45 %, tj. 1,5g / 1 
tableta o hmotnosti 3,33 g 
 

Skupina: chlor 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti: dezinfekční rozpustné tablety bílé barvy 
s charakteristickou vůní použitého chloru bez parfému 
 

Spektrum účinku: A, V, B, T, M (baktericidní, fungicidní, virusinaktivační, 
mykobaktericidní), MRSA 
 

Použití Dávkování Expozice 

Baktericidní 4 tabl./10l vody 60 min 

MRSA 4 tabl./10l vody 60 min 

Kvasinky 4 tabl./10l vody 60 min 

Virucidní 
Polioviry 4 tabl./10l vody 
Adenoviry 4 tabl./10l vody 

60 min 

Mykobaktericidní, Tuberkulocidní 4 tabl./10l vody 45 min 
 

Oblast použití: zdravotnictví, veterinární lékařství, laboratoře, komunální hygiena, balneologie (dezinfekce bazénů), 
potravinářství. Přípravek je určený pouze pro profesionální použití. 
 
Návod na použití: Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím, rozpuštěním příslušného počtu tablet ve 
vodě s teplotou 20 – 25°C. Plochy setřete a nechte zaschnout, předměty ponořte do roztoku a opláchněte čistou vodou. 
Plochy přicházející do styku s potravinami se po dezinfekci musí důkladně umýt čistou vodou. Uživatelský komfort je možné 
zvýšit použitím vody teplé do 35°C. 
 

Snášenlivost: BANOX tabs nedoporučujeme na předsterilizační přípravu zdravotnických pomůcek, vzhledem ke korozivní 
vlastnosti chloru. 
 
Skladování: Žádné zvláštní opatření. Výrobek se skladuje v suchu a chladu v řádně uzavřených obalech. 
 

Bezpečnostní upozornění:  

 
      Varování 

 

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.  Vysoce toxický pro 
vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Necítíte-li se dobře, 
volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

 
Kontrola kvality dezinfekce: Kontrola se uskutečňuje mikrobiologickými stěry z plochy. 
 

Likvidace: Přípravek a obal zneškodněte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění. 
Zákaz opakovaného použití obalu! 
 

Balení: 300 tablet á 3,33g (1000 g) 
 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu). 
 

Používejte biocidní výrobky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku. 
 

DRŽITEL CERTIFIKÁTU KVALITY ISO 9001:2008    
 

Výrobce: BANCHEM, s.r.o., Rybný trh 332/9, P.O. Box 164, Dunajská Streda, SR, http:/www.banchem.sk/ 
Distributor: BANCHEM CZ s.r.o., Vavákova 963, Hradec Králové, tel./fax: 495 541 227, www.alter-hk.cz 

http://www.alter-hk.cz/
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