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Rozsah použití:  Kapalný přípravek určený pro rychlou dezinfekci ploch a povrchů otřením nebo 

 postřikem   

 

- FungiTOL dezinfekce povrchů je biocidní přípravek oznámený na Ministerstvu zdravotnictví 
České republiky 

- Profesionální i neprofesionální použití 

- Typ přípravku: 02-Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka 
nebo zvířat 

- Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami 

 

Spektrum  účinnosti  přípravku: baktericidní, virucidní, fungicidní 

 

Návod k použití:  

Přípravek se  pro použití  neředí. 

Dezinfikuje   dřevěné a plastové  materiály, sklo, obklady, dlažbu aj. 

Rozetře se jednorázovou  utěrkou  nebo se nanese postřikem. Po odzkoušení je možné aplikovat i 
pomocí studené mlhy(nutné použití vhodných ochranných pomůcek !). Povrch je třeba důkladně 
smočit roztokem a nechat působit nejméně 5minut.  Ošetřený povrch je možné po  uplynutí nutné 
expoziční doby otřít jednorázovou  utěrkou nebo nechat pouze oschout. 

 

Ůčinnost Standard, norma Expozice 
(min.) 

virucidní účinnost za podmínek 
nízkého znečištění proti obaleným 
virům VACV  a BVDV 

ČSN EN 14476+A1/2015 5 

baktericidní účinek – nízké 
znečištění 

ČSN EN  13697 5 

fungicidní účinek – nízké znečištění ČSN EN  13697 15 

 

Jednorázové použití přípravku: předpokládaná aplikace max. 1x týdně; nejsou nutné žádné další 
úpravy povrchů; pravidelný úklid tj. standardní péče o prostor (úklidový řád). Přípravek nenahrazuje 
standardní sanitační prostředky určené pro úklid. 

Dlouhodobé pravidelné používání: předpokládaná aplikace až několikrát denně, minimálně 2x týdně a 
více. Při častém používání může docházet k tvorbě tenkého lepkavého filmu, který je z velké části 
tvořen směsí účinných látek. Pravidelná údržba pochozích ploch je proto nezbytná. Přípravek 
nenahrazuje standardní sanitační prostředky určené pro úklid. Smytí zbytků filmu je možné teplou 
vodou případně vhodným sanitačním přípravkem. 

 

Před aplikací na velké plochy a na plochy s požadavkem na vzhled se doporučuje odzkoušet 
přípravek na menší ploše, aby bylo zřejmé, jakým způsobem je ovlivněn vzhled podkladu (např. velmi 
leské podlahy, nerez, okna atd. mohou být lehce zmatované až flekaté). Při zjištění nevyhovujícího 
stavu povrchu (vzhled, interakce s povrchem apod.), přípravek opláchněte teplou vodou případně 
vhodným sanitačním přípravkem. Přípravek by neměl narušovat běžně známé používané povrchy 
(podlahy, stoly, okna aj.), na nezvyklých površích a materiálech odzkoušejte. 
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Dlouhodobý účinek: v případě, že povrch, na který se přípravek aplikuje, není znečištěný, nedochází 
na něm k otěru (chůze, jízda, proudící vzduch…) ani k odplavení účinných látek vlivem použití vody 
nebo jiného rozpouštědla, zůstávají na něm účinné látky stále aktivní. Z testů preventivního účinku na 
plísně a bakterie vyplývá několikatýdenní preventivní ochrana na hladkých površích (např. u dřeva, 
jehož povrch absorbuje většinu účinné látky, je ochrana po dobu několika měsíců, dle množství 
účinných látek i několika let). 

 

Skladování: skladovat a přepravovatv původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od 
potravin, nápojů a krmiv, při teplotě 5 °C až 30 °C. 

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek. 

 

Upozornění: Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. 

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a 
připojené informace o přípravku. 

 
Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na 
www.stachema.cz). 
 
 

 

Datum revize: 31.3.2020 
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