
Alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci malých ploch, povrchů, předmětů, např. koženkových lehátek, 
pomůcek nebo postřikem nedostupných míst. Super forma rychlé desinfekce např. pro toaletní prkénko.

Charakteristika produktu:

– spolehlivý širokospektrální dezinfekční prostředek

– jednoduchá aplikace postřikem, okamžitý účinek

– rychle zasychá, na povrchu nezanechává fleky, šetrný k povrchům

– k okamžitému použití – neředí se

– přípravek prokázal deklarovanou účinnost na MRSA v čase 5 minut

Složení: etanol, isopropanol, alkyldimethylbenzylamonium-chlorid 

Popis

Kde používat Mikasept sprej:

– zdravotnická zařízení, polikliniky, domovy důchodců, sociální ústavy, 

– lázeňství

– ordinace, ambulance, vyšetřovny, domácí péče

– kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra

Jak používat Mikasept sprej:

Koncentrovaný Mikasept sprej se pomocí rozprašovače aplikuje na plochu zbavenou viditelných mechanických nečistot. 
Plochy, nedostupná místa, povrchy předmětů, nástrojů se nechají zaschnout, neotírají se. Maximální vydezinfikovaná 
plocha 40–50 ml/m2. Doba působení přípravku 1–3 minuty.

 

Spektrum účinnosti: 

A, B, T, M, V, MRSA  

Použití

Mikasept sprej, rozprašovač, 120 ml

Základní informace:

Výrobce: MIKA, a. s.,

Balení: 120 ml, láhev s rozprašovačem

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375
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MI300007

Mikasept sprej, rozprašovač, 120 ml.

Objednací číslo

Výrobky se skladují v běžných krytých čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním 
zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0–25 °C. 

Uskladnění

Mikasept sprej, rozprašovač, 120 ml

w w w . e u r e k o . c z

Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375

NÁVOD K POUŽITÍ

Vydání č. 1
Revize č. 1

Datum: 2.9.2015
List: 2/2

– Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, 
popř. ochranné brýle, obličejový štít).

– Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte.

– Při práci se sprejem Mikasept nejezte, nepijte a nekuřte.

– Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem a poté ošetřit ochranným krémem.

Zacházení

– Chránit před dětmi!

– Koncentrát nevylévat do odpadu!

Upozornění


