
 INFORMAČNÍ LIST 
HYGEM PLUS 
Tekutý dezinfekční prostředek určený na jednofázovou dezinfekci ploch na 
bázi KAS a biquanidu. 
 

Složení:  
5% - 15% kationtové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, 
< 5% NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli, Parfém, HEXYL CINNAMAL, 
CITRONELLOL, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, D-LIMONENE, 
konzervační látka: bronopol 
Množství účinné látky v 100g přípravku: 
poly(hexametylenbikyanoguanid-hexametylen diamin) hydrochlorid 2,4g/100g 
kvartérní amoniové sloučeniny, C12-16-alkyl(benzyl)dimetylamonium-chloridy 
6g/100g, didecyl(dimetyl)amonium-chlorid 6g/100g, propan-2-ol 4g/100g 
Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina žluté barvy s charakteristickou vůní 

použitého parfému, pH 1% roztoku < 10 
Spektrum účinku: baktericidní, fungicidní, virucidní, MRSA. 
Oblast použití: zdravotnictví, komunální hygiena. Přípravek je určený jen pro 
profesionální použití.  
Koncentrace: 
Baktericidní účinek: 0,25% koncentrace (25ml do 10l vody), expozice 15 minut 
Kvasinky:  1,00% koncentrace (100ml do 10l vody), expozice 60 minut 
Virucidní účinek:  1,00% koncentrace (100ml do 10l vody), expozice 60 minut 
 
Snášenlivost: Je dobře snášen materiály z nerezu, gumy, ušlechtilé oceli, porcelánu a plastických hmot. Nepoškozuje optiku. 
Skladování:  Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě v uzavřených originálních obalech. Běžné skladovací podmínky. 

Nejezte, nepijte, nekuřte v prostorech, kde se výrobek skladuje nebo používá. 
 
Bezpečnostní upozornění: 

                                           
                                NEBEZPEČÍ 
 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Může 
způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro 
vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE 
zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 
vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. 
Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. 
Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení. 
Zneškodňování: Přípravek a obal zneškodňujte v souladu ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb. 

Zákaz opakovaného použití obalu! 
Balení:  1000 ml, 5l 
 

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

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby uvedeno na obalu). 
 

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/



