
STA-KILL
Dezinfekavimo valymo priemonė paviršiams
(koncentratas)

VALIKLIS SKIRTAS PROFESIONALIEMS VARTOTOJAMS. Skirtas valyti ir dezinfekuoti visus 
kietus paviršius, minkštus baldus ir įrangą, sveikatos priežiūros, visuomeninės paskirties 
įstaigose, grožio salonuose, soliariumuose, vaikų ugdymo įstaigose, pensionatuose, gyvūnų 
auginimo, laikymo vietose, transporto priemonėse, maisto ir pašarų gamybos, viešojo 
maitinimo įmonėse. Dėl jame esančių biocidų junginio labai efektyviai pašalina ir 
neutralizuoja šlapimo, degėsių, pelėsių, puvimo kvapus, stiprius, naminių gyvūnų kvapus. 
Nužudo 99,999 % bakterijų.

NAUDOJIMAS: sumaišykite koncentratą su vandeniu (santykis 1:5). Labiau paveiktoms vietoms
gali būti naudojamas stipresnis koncentratas. Norimus dezinfekuoti paviršius purškite smulkia 
dulksna.STA KILL gali būti naudojamas drėgnai šluostant grindis ar valant kitus paviršius. 
Efektyviam kvapų neutralizavimui  - užpurkškite ant užterštos vietos ir palikite 3–4 minutes  po
to nuvalykite, naudodami absorbuojančius audinius. Senoms dėmėms prieš valymą užpurškite 
ir palikite 3–4 minutes.

PASTABA: venkite priemonės kontakto su poliruotais paviršiais. Būkite ypač atsargūs 
purkšdami ant paklodinių audinių kad išvengtumėte vandens dėmių.

SUDĖTIS: veiklioji medžiaga: C12-16-alkilbenzildimetilamonio chloridas, CAS Nr. 68424-85-1, 
EB Nr. 270-325-2, didecildimetilamonio chloridas, CAS Nr.7173-51-5, EB Nr. 230-52-2, 
nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos – mažiau nei 5%; katijoninės paviršiaus aktyviosios 
medžiagos – mažiau nei 5%; dezinfekantai; kvapniosios medžiagos.  

DĖMESIO: 
Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. 
Produktas yra kenksmingas vandens organizmams ir sukelia ilgalaikius padarinius.
Jeigu priemonė pateko į burną ir jaučiate neigiamus padarinius – nedelsiant kreipkitės į 
apsinuodijimų centrą arba susisiekite su savo šeimos gydytoju. 
Patekus ant odos, nuplaukite dideliu kiekiu vandens, o jei priemonė patektų į akis – švelniai 
išskalaukite vandeniu, taip pat, esant galimybei, nedelsiant išsiimkite kontaktinius lęšius ir 
toliau skalaukite. 
Panaudotas pakuotes meskite tik į tam skirtus konteinerius.
SKIRTA TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

Atlikus bandymus pagal BSEN1276, STA-KILL dezinfekavimo valymo priemonė žudo šiuos 
mikroorganizmus: ENTERCOCCUS HIRAE, MRSA STAPHYLOCOCCUS AUREUS.

 Atitinka reikalavimus EN 1276, skiedžiant santykiu 1:3 
 Atitink reikalavimus EN 13727, skiedžiant santykiu 1: 5

GAMINTOJAS:
„Bio-Productions Ltd“ 
Jungtinė Karalystė
72 Victoria Road, Burgess Hil 
West Sussex, RH15 9LH. 
T: 01444 244000 F: 01444 244999,
www.bio-productions.com 

http://www.bio-productions.com/
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