
CHEMOSAN 

Produkt zawiera związki amin czwartorzędowych (zawartość substancji czynnych i bazowych   10-15 
% łącznie). 
Art. nr 1506 
Pozwolenie MZ nr 3948/10 na obrót produktem biobójczym 
Atest PZH nr HK/W/0093/01/2007 

- bardzo skuteczna dezynfekcja - 
- do natychmiastowej i powierzchniowej dezynfekcji – 

ZAKRES STOSOWANIA 
Środek do dezynfekcji powierzchni i łóŜek w solariach, pomieszczeń i urządzeń sportowych, w 
gospodarstwie domowym wszędzie tam, gdzie wymagana jest higiena.  
SKUTECZNIE ZWALCZA  
BAKTERIE : Staphylococcus aureus, Eschericha coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, 
Proteus mirabilis, 
GRZYBY DROśDśOPODOBNE i GRZYBY:  Candida albicans i Aspergillus niger. 
 
WŁA ŚCIWO ŚCI 
� Nie zawiera aldehydów i fenoli 
� ŚwieŜo pachnie i działa antystatycznie 
� Działa skutecznie na szkło akrylowe, powierzchnie wokół basenu 
 
ZASTOSOWANIE 
Preparat działa biobójczo w warunkach brudu na powierzchnie po 5 min. w temp. 20°C na:  
Pseudomonas aeruginosa w stęŜeniu 1% , Staphylococcus aureus w stęŜeniu 0,4 %, Escherichia coli w 
stęŜeniu 1 %, Enterococcus hirae w stęŜeniu 0,5 %; 
w czasie 15 min. w temp. 20°C na :  Candida albicans w stęŜeniu 0,3 %,  Aspergillus niger bez 
rozcieńczania. 
Sposób uŜycia:  
Na Aspergillus niger stosować bez rozcieńczania w temp. 20 °C, czas kontaktu 15 minut.  
W rozcieńczeniu 100 ml na 10 l wody (1%) i w temp. 20°C stosować: na bakterie - czas kontaktu 5 
min oraz na grzyby droŜdŜopodobne - czas kontaktu 15 min. 
Do dezynfekcji spryskać równomiernie powierzchnie takie jak klamki, powierzchnie stołów, 
urządzenia sanitarne, ogólnie wszystko co musi być higienicznie czyste, szkła akrylowe przetrzeć 
ściereczką w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu. Nie spłukiwać. 
 
JAKO ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SZPITALNYCH I W OGÓLNYCH 
PRZYCHODNIACH LEKARSKICH 

ROZCIEŃCZENIE (ml Chemosanu na 10l wody) CZAS DZIAŁANIA 
roztwór 2 %-owy (200ml) 15 minut 
roztwór 1 %-owy (100ml) 1 godzinę 

roztwór 0,75 %-owy (75ml) 4 godziny 
 
Wskazówki bezpieczeństwa: 
NaleŜy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych na etykiecie i w karcie charakterystyki. 
Produkt oryginalnie zapakowany moŜna przechowywać 2 lata. Opakowanie  
usuwać jako odpad niebezpieczny. 
 

Nigdy nie mieszać z innymi chemikaliami! 
 

Przed uŜyciem preparatu zapoznaj się z informacjami , znajdującymi się na etykiecie! 
 
Instrukcja ta, będzie dla Państwa bardzo pomocna. Nie moŜe słuŜyć jednak jako nasze zobowiązanie, gdyŜ 
sposób uŜycia leŜy poza obszarem naszego wpływu 
 


