
 

 

Suma Bac Conc D10 conc 
Általános tisztító- és fertőtlenítőszer koncentrátum 
 
A Suma Bac Conc D10 conc. általános tisztító- és fertőtlenítőszer egy 
erősen koncentrált, sötétlila folyadék. 
 
Mikrobiológiai spektrum 
A baktériumok széles spektrumával szemben fejt ki fertőtlenítő, 
baktériumölő hatást. Baktericid, yeasticid. 

 
Alkalmazási terület 
Használható minden lemosható felületen a szennyeződések hatásos 
eltávolítására és egyúttal a felület fertőtlenítésére. Az élelmiszeripar, 

vendéglátás területén, közintézményekben, szociális otthonokban, 
betegellátó intézményekben mosható padló- és falburkolatok, 
berendezési- és felszerelési tárgyak felületeinek, valamint vizes 

egységek (WC, zuhanyzók, kádak) mosható felületeinek tisztító hatású 
fertőtlenítésére alkalmazható.   
 

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő: 
Fertőtlenítés környezeti hőmérsékleten: 1,0%-ban, 15 perces behatási 
idővel, baktericid és yeasticid aktivitású. 

Élelmiszeripar, vendéglátás: 0,375 %-os oldat 45°C, 5 perc  
Betegellátó intézmények: 0,5 %-os oldatot hagyjuk a felületre 
rászáradni (minimális behatási idő: 15 perc), vagy ha szükséges, a 
behatási idő után vízzel öblíthető a felület 
Vizes egységek (WC, zuhanyzók, kádak) mosható felületei: 0,5 %-os 
oldat alkalmazható minimum 15 perc behatási idővel. Az alkalmazás 

után a felületet folyó vízzel alaposan le kell öblíteni 
 

Felhasználás módja 
Töltse meg a Suma Bac Conc D10 conc. szórófejes flakont az alsó 
jelölésig meleg vízzel és nyomjon bele a Divermite adagolóból 1 adag 
koncentrátumot. Vödörhöz adagoljon 2 pumpanyomásnyit. Az adagoló 
megnyomása után várjon amíg a zöld jelzés kigyullad - csak azután 

nyomja meg a pumpát újra. Mosson kezet a használata után. 
A szokásos Divermite adag 15 ml a Suma Bac Conc D10 
koncentrátumból. 
 
Összetétel, kémiai és fizikai tulajdonságok 
biocid hatóanyag: alkil (C12-16) dimetilbenzil- ammonium-klorid (50%-
os) (9.8 %, EC: 270-325-2), didecil-dimetil-ammónium-klorid (80%-os) 

(6,15 %, EC: 230-525-2) 
egyéb összetevők: cirtomsav.1 H2O (91 %-os), Na-hidroxid (50%-os), 
monoetanolamin (99%-os), Na-karbonát, alkohol (C13) etoxilát (8-
9EO), alkohol(C13) etoxilát (3EO), propan-2-ol, színanyag, víz 
 
kationos és nemionos felületaktív komponensek, baktericid anyag 

sűrűség (200C-nál)  1,055 g/cm3 
pH érték (200C-nál)  13 
 
Biztonságtechnikai előírások 
Lenyelve ártalmas. Szem-és bőrizgató hatású. Ha szembe kerül, bő vízzel 
azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőkesztyűt kell 
viselni. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni,az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
 
Figyelmeztetések az R- és S-mondatokon kívül 
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! 

 



A mosogatási technológiának biztosítania kell a mosogatóoldat 

maradéktalan leöblítését az edények, evőeszközök felületéről. A 
hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről – a 
padozat kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani. Az 
élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés 
hatékonyságát ellenőrizni kell!  

A rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az 
élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával vagy hulladékával 
ne kerüljenek érintkezésbe, ill. azokkal ne szennyeződjenek. A szert 
eredeti csomagolásban, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. A 
termékkel szennyezett élelmiszerek vagy italok emberi fogyasztásra 
nem használhatók fel. 
 

EK-veszélyjel: Xi Irritatív, N Környezeti veszély 
 

Elsősegélynyújtás 

Belélegzés esetén a sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb 

esetben forduljunk orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés után azonnal mossuk le vízzel. Orvoshoz kell 

fordulni. 

Véletlen lenyelés uesetén itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss 

levegőről, azonnal hívjunk orvost. 

 

Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási 

hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletekben foglaltak az 

irányadók. 

 

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Hígítatlan, illetve 

semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a 

befogadóba. Előírás szerint használva nem okoz jelentős környezeti 

hatást. Az üres csomagolóanyag habzásmentességig történő öblítés után 

kommunális hulladékként kezelhető - KTVF-39861-1/2007. 

 

Szennyezés-mentesítés: A kiömlött anyagot folyadékot megkötő 

anyaggal (homok, kovaföld, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. A 

megkötött anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak 

megfelelően. 

 

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti,ép,bontatlan csomagolásban, száraz, 

hűvös, jól szellőztethető helyen, élelmiszertől, italoktól, takarmánytól 

elkülönítve 2  évig eltartható. 

 

 

Kiszerelési egység 

4x1,5 kg 

 

    

Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig 

olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt. 

 

  

Gyártja:  

Cotes Park Anglia, Manufacturing Facility Cotes Park Industrial Estate 

Somercotes, Alfreton Derbyshire DE55 aPA, UK 

 

Forgalmazza: 

Diversey Kft. 

2040 Budaörs, Puskás T. u. 6. 

Tel. 06-23/509-100  

www.diversey.com 


