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STOP BAKTER UNIVERZAL 
Koncentrovaný dezinfekční nechlorový prostředek s mycím účinkem 

 

Použití 

Tekutý koncentrovaný dezinfekční prostředek určený pro ruční i strojní čištění a dezinfekci ploch, podlah, stěn a  
povrchů technologických zařízení. Výrobek je určený pro spotřebitelské i profesionální použití. Spektrum  
dezinfekčního účinku – baktericidní a fungicidní. Biocidní typ: 2, 3, 4. 

                                                     

Nedoporučená použití směsi  

Nejsou známa 
 

Oblast použití: 

       
 

Úklidové techniky:     Předměty:  

          

    

Nebezpečné vlastnosti (klasifikace, prvky označení) 

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS 05 

          
Signální slovo: NEBEZPEČÍ 
Standardní a doplňkové věty o nebezpečnosti: 
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
Pokyny pro bezpečné zacházení:                                                                                                                                                                  
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte 
ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a 
mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a 
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal v případě profesionálního 
použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití předáním na sběrný dvůr do části 
nebezpečného odpadu. 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: alkoholy, C12-14, ethoxylované, propoxylované; alkyl-(C12-14)-
benzyldimethylamonium chlorid; propan-2-ol; 2-butoxyethan-1-ol; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-
diamin;  
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Dávkování           

Podle stupně zašpinění a požadovaného dezinfekčního účinku řeďte prostředek ředí na koncentraci 2,0 – 5,0%. V 
případě potřeby lze použít i vyšší koncentraci. Pracovní roztok aplikujte na povrch běžným ručním způsobem nebo 
pomocí strojního čistícího zařízení a nechte působit předepsanou dobu. V případě potřeby urychlete odstranění 
nečistot mechanickým působením. Na závěr povrchy opláchněte pitnou vodou nebo setřete, především plochy a 
předměty, které by mohly přijít do přímého kontaktu s potravinami. 
   

Ředění pracovního 
roztoku: 

(množství koncentrátu 
v ml doplnit do 

uvedeného objemu 
vodou) 

Baktericidní účinek a fungicidní                           
účinek na kvasinky                                          

(na kvasinkovité houby) 

Fungicidní účinek na plísně                                       
(na vláknité houby) 

Spektra: A, V Spektra: V 

Účinná koncentrace a nezbytná doba působení: 

2% / 15 minut 2% / 15 minut 3% / 5 minut 

1 litr 20 ml 20 ml 30 ml 

10 litrů 200 ml 200 ml 300 ml 
 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku. 
 

Balení 

5 l 
 

Fyzikální a chemické vlastnosti                    

skupenství           kapalné při 20°C      
barva                    bezbarvý 
vůně                 bez zápachu 
pH                       9 - 10 (neředěno) 

 

Systém deskriptorů použití                                                                                       

SU 1                      Zemědělství, lesnictví, rybářství                                                                    
SU 4                      Výroba potravin            
SU 19   Stavebnictví a stavitelské práce                                                                           
SU 20                    Zdravotnické služby                                                                                  
SU 21                   Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost = spotřebitelé)                      
SU 22                   Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, 

řemeslníci) 
SU 0                      Jiné                         
PC 8   Biocidní prostředky  
PC 35   Prací a čisticí prostředky 

                                                  

Výrobce 

ALFA CLASSIC, a.s. 
Štěrboholská 21, 100 00 Praha 10 
Provozovna: Černokostelecká 740, 251 01 Říčany 
Tel.: +420 323 631 950 
e-mail: alfaclassic@alfaclassic.cz 
www.alfaclassic.cz    
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