
Popis a návod k použití 
PAN MYCÍ PROSTŘEDEK UNI DEZINFEKČNÍ 

 
Popis: Tekutý slabě alkalický čisticí a dezinfekční prostředek. Neobsahuje chlor, dobře odstraňuje 
nečistoty a zabezpečuje účinné působení proti mikroorganismům. Prostředek je určený pro ruční i 
strojní čištění a současně k dezinfekci různých ploch, podlah, stěn a povrchů. Používá se ke 
všeobecnému čištění s dezinfekcí v různých oblastech, například ve zdravotnictví, v komunální 
oblasti, u úklidových firem, v oblasti facility managementu, v oblasti wellness, v oblasti sociálních 
služeb a v dalších oblastech, kde je kladený zvýšený nárok na hygienu ploch. Je ředitelný s vodou 
v každém poměru a vyznačuje se příjemnou vůní. Díky svému složení se může použít na všechny 
běžné vodou umývatelné povrchy. Prostředek je určený pro profesionální i spotřebitelské použití. 

Návod k použití: Podle stupně zašpinění se prostředek ředí na koncentraci 2,0 – 5,0%. V případě 
potřeby lze použít i vyšší koncentraci. Pracovní roztok aplikovat na povrch běžným způsobem nebo 
pomocí strojního čistícího zařízení. Roztok ponechat po aplikaci působit předepsanou dobu. 
Mechanickým působením se urychluje odstranění nečistot. Na závěr povrchy opláchnout vodou 
nebo setřít. 

Spektrum účinku:  Baktericidní – na bakterie G+ a G-  
MRSA – Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus 
Levurocidní – na kvasinkovité mikroskopické houby 

  

Ředění pracovního 
roztoku: 
(množství 

koncentrátu v ml 
doplnit do 

uvedeného objemu 
vodou) 

Baktericidní účinek                                    
a účinek na MRSA 

Levurocidní účinek               
(fungicidní na kvasinkovité                                     

mikroskopické houby) 

Spektrum: A Spektrum: V 

Účinná koncentrace a nezbytná doba působení: 

2% 3% 2% 3% 

5  minut 5 minut 5 minut 5 minut 

1 litr 20 ml 30 ml 20 ml 30 ml 

10 litrů 200 ml 300 ml 200 ml 300 ml 

 
Typ přípravku: PT2 - Biocidní prostředek pro použití v domácnostech, komunální oblasti, 
zdravotnictví, v různých průmyslových oblastech, v gastronomii apod. 
 
Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi): 
alkyl-(C12-14)-benzyldimethylamonium chlorid (CAS: 85409-22-9): 4,95 g 
chlorhexidin diglukonát (CAS: 18472-51-0): 0,50 g 
 
Teplota skladování: 5 – 30 ºC 
 
Doba použití: 24 měsíců od data výroby 
 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a 
informace o přípravku. 
 
Oznámení v ČR pod č.j.: MZDR 37498/2020/0BP 


