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SANICLEAN  
 

Univerzální super koncentrovaný  
odmaš ťovač se sanita čním účinkem 

 

 
 

POPIS PRODUKTU  
 

SANICLEAN  je univerzální koncentrovaný detergent se sanitačním účinkem pro každý typ povrchu. 
Je ekonomický v důsledku svého složení. Neobsahuje žádný parfém ani přidaná barviva. 
 
 
 

  PROBLÉMY          –            ŘEŠENÍ          –            VÝHODY 

• Velmi silná obtížn ě odstranitelná zne čišt ění  

SANICLEAN  je určen pro odstranění mastnot, 
špíny, olejů a znečištění povrchů rychle a bez 
potřeby mechanického zásahu. SANICLEAN čistí do 
hloubky všechny povrchy.  

• Čišt ění různých povrch ů vyžaduje r ůzné 
detergenty  

SANICLEAN je univerzální detergent, 
koncentrovaný, ředitelný vodou na základě typu 
znečištění a čištěného povrchu. Produkt nahrazuje 
různé detergenty, zjednodušuje operace čištění, 
eliminuje chyby čištění a snižuje potřebu zásob. 
Čistí a odmašťuje povrchy z nerezu, filtry, dlaždice, 
pracovní povrchy, kuchyňská vybavení, podlahy atd.   
 

• Standardní čistící postupy odstra ňují 80-90%  
bakterií; pro úplné odstran ění bakteriálních 
reziduí se vyžadují standardní dezinfek ční 
prost ředky, které vyžadují více času k 
aplikaci a zvýšené náklady.   

SANICLEAN obsahuje kvartérní amoniové soli na 
základě nového konceptu detergentů vytvořených 
pro odstranění nečistoty a bakterií nebo jiných 
mikroorganismů a to vše v jediné operaci.  

Produkt obsahuje amoniovou chlornou sůl, která 
urychluje čistící funkce; dovoluje široké uplatnění na 
všech mikroorganismech (bakterie, plísně, viry) bez 
dráždění pokožky nebo respiračního systému. 
Produkt je nekorozivní, biologicky rozložitelný. Je 
stabilní v čase a při vysokých teplotách.  

               

APLIKACE   JAK POUŽÍVAT 

• Potravinářský průmysl obecně 

• Kanceláře, koupelny 

• Laboratoře  

• Nemocnice  
 

 

 

 SANICLEAN  je koncentrovaný produkt bez barviv 
nebo parfémů upravený pro použití v 
potravinářském sektoru. Produkt se používá ředěný 
vodou.  

Produkt zanechává bez oplachování ochranný 
povrch, je ideální pro použití v koupelnách, pro 
čištění nástrojů a vybavení a pro nádoby na 
odpadky. V případě ploch, které se dostávají do 
kontaktu s potravinami opláchněte tyto po použití 
SANICLEANu vodou, čímž se odstraní zbytek 
produktu s respektováním všech nařízení HACCP.  
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JAK POUŽÍVAT: ČÁST 2  
Pro obdržení vynikajících výsledků sanitace aplikujte SANICLEAN  na povrchy a umožněte krátký kontakt; 
SANICLEAN  provede sanitaci a eliminuje nevhodné pachy i když se použije ve vysokých ředěních.  

Níže je uvedeno standardní použití produktu, které se může měnit podle typu znečištění a druhu čištěného 
povrchu.  

 
• Základní čištění   1 díl  produktu v  10-20 dílech vody 
• Odsavače a filtry    1 díl produktu  v   5-10  dílech vody  
• Nerezová ocel    1 díl produktu  ve 20-30 dílech vody  
• Podlahy                 1 díl produktu ve  40-50 dílech vody  
• Sklo a okna               1 díl produktu v  80-90 dílech  vody 

 
SANICLEAN   lze použít manuálně postříkáním nebo odrhnutím.  Doporučuje se nastříkat produkt na svislé 
povrchy odspodu nahoru. Doporučujeme používat produkt s našimi postřikovači uvedenými níže. Takové 
použití vede ke snížení spotřeby produktu a zvýšení jeho užitné hodnoty. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Post řikova č Faren 
cod. 500 002  

Ruční pumpa Faren 
1,5 lt cod. 560 002  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tlaková PUMPA 
cod. 548.002 

 
 
 
 
 
 
 
Zahradní 
post řikova č 
cod. 522.002  

 
 

CHARAKTERISTIKA  z bezpe čnostního listu  
 

 BALENÍ  
 

VLASTNOSTI                   Ref.  BL  

Vzhled Bezbarvá kapalina Bod 9.1 

Vůně Charakteristická Bod   9.2 

pH koncentrace  3% 12,00 Bod   9.3 

Hustota p ři 20°C 1,030 Kg/l +/- 0,02 Bod   9.5 
 

  

Kód 

1LB 005 

1LB 025 
 

 

 Il SANICLEAN proti následujícím mikroorganismům:  
 

GRAM + GRAM - VIRUS 
 Při odolnosti proti 

antibiotikům 
 

  Arbovirus 
Staphylococcus Areus Pseudomonas Aeruginosas Mixovirus 
Streptococcus Fecalis Escherichia Coli            Herpex Simplex 

Pneumococcus Salmonella Typhosa Virus Influenza A2 
Streptococcus Mitis Salmonella Choleraesuls HBV (Epatite B) 

  Orthomixo simile al 
Corona virus(SARS) 

   

Působí také přímo na plísně a houby. Není toxický, nevytváří volné fenoly, 
formaldehyd, chloridy, které by mohly dráždit pokožku  


