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UŽIVATELSKÝ NÁVOD / UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD / USER MANUAL

MODEL:

CLEAN HYDRO

TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT:

chemie - dezinfekční přípravek
chémia - dezinfekčný prípravok
chemistry - disinfection product

ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic



Vysoce účinný tekutý dezinfekční přípravek pro hydromasážní 
vany a sanitární zařízení se sníženou pěnivostí.

Prostředek slouží k dezinfekci hydromasážních van. Udržuje hygi-
enu v jednotlivých komponentech hydromasážních systémů jako 
jsou: potrubí, trysky, agregáty a pod.

Účinné látky:
kvartérní amoniové sloučeniny, C12-16-alkyl (benzyl) dimetyla-
mónium chloridy 99g/kg
Obsahuje:
<5% neiontové povrchově aktivních látek

Návod k použití, dávkování a čas potřebný na biocidní účinek:
Do vany naplněné vodou (do úrovně několik centimetrů na úroveň 
trysek) nalijte 10 - 40 ml prostředku na každých 100  l  vody a za-
pněte hydromasáž na 15 - 20 minut. Potom vypněte hydromasáž, 
vypusťte vodu z vany a opláchněte čistou vodou. Proces dezin-
fekce opakujte každé 2-4 týdny v závislosti na používání hydro-
masáže.
Vydatnost: 500ml vystačí na 10-20 cyklů dezinfekce.

Upozornění:

 Dráždivý

Hořlavý. Dráždí oči a kůži
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží 
a s očima. Noste vhodné rukavice. V případě požití okamžitě vy-
hledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte 
údaje na obalu a připojené informace k výrobku.



První pomoc:
Při vdechnutí výparů odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při 
vniknutí do očí opláchnout důkladně proudem vlažné vody při 
otevřených víčkách. Pokožku omýt důkladně vodou, znečištěný 
oděv co najkôr svléknout. Při požití nevyvolávejte zvracení, ihned 
vyhledat lékařskou pomoc ..

Pokyny pro zneškodnění:
Případné zbytky přípravku je nutné zneškodnit jako nebezpečný 
odpad. Obaly po důkladném vypláchnutí odevzdejte do separo-
vaného sběru. Zákaz opakovaného použití obalu.

Skladování: 
Přípravek skladujte v uzavřeném balení v suchém prostředí při 
teplotě +5 až +25 ° C

Nouzové telefonní číslo:
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, 
Praha 2, Tel.: 224  919 293, 224 915 402, E-mail: tis@vfn.cz
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