
 INFORMAČNÍ LIST 
 

5 P ® 
Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek na bázi KAS se 
sníženou pěnivostí určený na čištění a dezinfekci ploch. 
Neobsahuje aldehydy a chlor. 
 

Přípravek je neutrální, lze použít na všechny typy vodou 
omyvatelných podlah. Je vhodný i na údržbu podlah 
ošetřených polymery. 
 
Složení: Účinná látka: kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-
alkyldimetylamonium-chloridy 1,9 g/100g, < 5% neiontové povrchově 
aktivní látky, < 5% kationtové povrchově aktivní látky, konzervační látka: 
bronopol; parfém, LINALOOL 
Skupina: KAS 
 
Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina zelené barvy s charakteristickou vůní použitého parfému, pH 1% 
roztoku <7,5 
Spektrum účinku: baktericidní, fungicidní. A, V 
Oblast použití: komunální hygiena, veterinární lékařství. Přípravek je určený pro spotřebitele a pro 

profesionální použití 
Způsob použití: Plošná dezinfekce: 3,5 - 4% roztok (350 – 400ml na 10l vody), expozice do zaschnutí, 

resp. 10 min.  
Malé plochy: 3,5 - 4% roztok (350 – 400ml na 10l vody), expozice do zaschnutí, resp. 
10 min.  

Snášenlivost:  nepoškozuje povrchy 
Skladování:  v suchu, odděleně od potravin 
 
Bezpečnostní upozornění:   

    
Nebezpečí 

 

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek 
výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍOČÍ:  Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  Vyjměte kontaktní  
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte 
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. 
Obsahuje D-LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci. 
Zneškodňování:  Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu! 
 
Balení:  1000 ml, 5 l, 10 l 
Pomůcky: odměrka, dávkovací pumpička, nástěnná dávkovací stanice 
 
Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby (datum výroby a spotřeby je 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/
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