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FLORE SANITA ACTIVE  
 

 

TECHNICKÝ LIST 
TL 849/2019 

Datum vydání: 16.10.2019 Datum revize: 5.8.2020 
 

Chemická charakteristika výrobku 

Kapalný biocidní přípravek.  

Účinné látky: Chlornan sodný 2,9 g/100 g výrobku, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 
0,05 g/100 g výrobku 

 
Použití 

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární 
keramiky. Při dezinfekci kuchyňského nábytku a zařízení je nutné dbát na to, aby nebyl přípravek 

používán v blízkosti potravin a krmiv.  

 
Vlastnosti výrobku 

FLORE SANITA ACTIVE je až nažloutlá až nazelenalá, mírně opalescentní kapalina. Ředí se studenou 
vodou, vzniklé roztoky jsou čiré až slabě opalescentní. 

 

FLORE SANITA ACTIVE musí odpovídat těmto znakům kvality:  
 

Znak kvality 

 

Hodnota Metodika stanovení 

Aktivní chlór v % 

 

2,9 až 3,1 ČSN EN 901 (75 5835) 

Vzhled výrobku nažloutlá až nazelenalá čirá až 
slabě opalescentní kapalina 

PN-ZM 849/2019 

 

Zpracování výrobku 
 

Dezinfekce podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky 
Slouží k čištění a dezinfekci podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární 

keramiky. Při dezinfekci kuchyňského nábytku a zařízení je nutné dbát na to, aby nebyl přípravek 
používán v blízkosti potravin a krmiv.  

Použijte roztok z 1,5 llitru FLORE SANITA ACTIVE a 8,5 litrů vody. Silné znečištění nejprve 

mechanicky odstraňte.  Doba působení 30 minut. Ošetřené plochy a předměty doporučujeme po této 
době opláchnout pitnou vodou. Pokud se výrobek používá v potravinářství, je důkladné opláchnutí 

pitnou vodou nutné.  
Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, na předměty barevných kovů a polyamidu, na 

tkaninu, kůži, lakované dřevo a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat. 
 

Likvidace plísní a bakterií na stěnách, obkládačkách apod. 
Používá se neředěný. Na napadená místa se aplikuje neředěný přípravek FLORE SANITA ACTIVE. 
Doba působení 15 minut. Po této době se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá 

zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při 
silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové předměty při 

zasažení ihned opláchnout vodou. 
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Balení, skladování 

FLORE SANITA ACTIVE se dodává v PE láhvích o objemu 1 litr nebo v PE kanystrech o objemu  
5 litrů, případně v jiných, předem dohodnutých obalech.  

Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Nesmí se 
skladovat na slunci ani v blízkosti zdrojů tepla. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C. 

Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například při přepravě, nemá vliv na aplikační vlastnosti výrobku. 

 
Doprava 

FLORE SANITA ACTIVE se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu s předpisy ADR/RID. 
 

Doba použitelnosti 

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho doba použitelnosti  
12 měsíců od data výroby. 

 
Poznámka 

Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními 
zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno 

přizpůsobit konkrétním podmínkám. 
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Příloha k technickému listu TL 849/2019 

FLORE SANITA ACTIVE 
CS 

Kapalný dezinfekční, fungicidní, virucidní a čisticí přípravek s bělicími účinky 
Používá se k dezinfekčním a sanitárním účelům v domácnosti, ve zdravotnictví, v zemědělství, v potravinářství apod.  

Používá se též k likvidaci plísní. 
 

Přípravek má baktericidní a fungicidní a virucidní účinky 
Účinné látky: Chlornan sodný 2,9 g/100 g výrobku, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g/100 g výrobku 

 
Dezinfekce podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky 

Slouží k čištění a dezinfekci podlah, povrchů, nábytku, hygienického náčiní a zařízení a sanitární keramiky. Přípravek prokázal při 
testování dle ČSN EN 14476+A2:2020 virucidní aktivitu na obalené viry (např. SARS, MERS, COVID-19, virus chřipky, virus 

klíšťové encefalitidy, virus vztekliny a další). 
Při dezinfekci kuchyňského nábytku a zařízení je nutné dbát na to, aby nebyl přípravek používán v blízkosti potravin a krmiv.  
Použijte roztok z 1,5 llitru FLORE SANITA ACTIVE a 8,5 litrů vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte.  Doba 

působení 30 minut. Ošetřené plochy a předměty doporučujeme po této době opláchnout pitnou vodou. Pokud se výrobek používá 
v potravinářství, je důkladné opláchnutí pitnou vodou nutné.  

Nesmí se používat na kovové a smaltované povrchy, na předměty barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, lakované dřevo 
a gumu. Nestálobarevné předměty se mohou odbarvovat. 

 
Likvidace plísní a bakterií na stěnách, obkládačkách apod. 

Používá se neředěný. Na napadená místa se aplikuje neředěný přípravek FLORE SANITA ACTIVE. Doba působení 15 minut. Po 
této době se ošetřené místo může omýt vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby 

nedošlo k rozptýlení nebezpečných výtrusů. Při silném napadení se postup několikrát opakuje. Nesmí se používat na kovy. Kovové 
předměty při zasažení ihned opláchnout vodou. 

 
VAROVÁNÍ 

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně 
omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na 

etiketě. 
 
 

 
   

     Skladování  
V suchých, krytých a čistých prostorách, v uzavřeném obalu, doporučená teplota skladování + 5 až +25 °C. Chraňte před teplem 

a slunečním světlem.  
 

     Doba použitelnosti 
 12 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu                                                           

 
Pokyny pro bezpečné zneškodnění biocidního přípravku a jeho obalu 

Zbytková množství přípravku naředit velkým množstvím vody a vylít do odpadu nebo předat specializované firmě. Prázdné obaly 
po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci.  

 
     Výrobce 

 CHEMOTEX Děčín a.s., Tovární 63, Děčín XXXII – Boletice nad Labem 63, 407 11 Děčín, Česká republika 
 Tel. +420 412 709 222, www.chemotex.cz 

 
Číslo šarže: Uvedeno na obalu          

 

FLORE SANITA ACTIVE 
 

SK 
Kvapalný dezinfekčný, fungicídny, virucídny a čistiaci prípravok s bieliacim účinkom 

Používa sa k dezinfekčným a sanitárnym účelom v domácnosti, zdravotníctve, poľnohospodárstve, potravinárstve a pod. 
Používa sa tiež k likvidácii plesní. 

 
Prípravok má baktericídne a fungicídne a virucídne účinky. 

Účinné látky: Chlórnan sodný 2,9 g/100 g výrobku, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g/100 g výrobku 
 

Dezinfekcia podláh, povrchov, kuchynského a hygienického náradia a zariadenia a sanitárnej keramiky 
Slúži na čistenie a dezinfekciu podláh, povrchov, nábytku, hygienického náčinia a zariadení a sanitárnej keramiky. Prípravok 

preukázal pri testovaní podľa ČSN EN 14476 + A2: 2020 virucídnu aktivitu na obalené vírusy (napr. SARS, MERS, COVID-19, vírus 
chrípky, vírus kliešťovej encefalitídy, vírus besnoty a ďalšie). Pri dezinfekcii kuchynského nábytku a zariadenia je nutné dbať na 

to, aby nebol prípravok používaný v blízkosti potravín a krmív. 

http://www.chemotex.cz/
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Silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte. Doba pôsobenia 30 minút. Ošetrené plochy a predmety odporúčame po tejto dobe 
opláchnuť pitnou vodou. Ak sa výrobok používa v potravinárstve, je dôkladné opláchnutie pitnou vodou nutné. 

Nesmie sa používať na kovové a smaltované povrchy, na predmety farebných kovov a polyamidu, na tkaninu, kožu, lakované 
drevo a gumu. Nestálofarebné predmety sa môžu odfarbovať. 

 
Likvidácia plesní a baktérií na stenách, obkladačkách apod. 
Používa sa neriedený. Na napadnuté miesta sa aplikuje neriedený prípravok FLORE SANITA ACTIVE. Doba pôsobenia 15 minút. Po 
tejto dobe sa ošetrené miesto môže umyť vodou alebo sa prípravok nechá zaschnúť. Pleseň sa pred postrekom neodstraňuje, aby 
nedošlo k rozptýleniu nebezpečných výtrusov. Pri silnom napadnutí sa postup niekoľkokrát opakuje. Nesmie sa používať na kovy. 
Kovové predmety pri zasiahnutí ihneď opláchnuť vodou. 

 
POZOR 

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii 
starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu podľa 

platných predpisov. 
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku na 

etikete. 
Non-stop konzultačná služba při akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166, NTIC, Limbová 5,  

833 05 Bratislava 
 
 

 
 

Skladovanie 
V suchých, krytých a čistých priestoroch, v uzavretom obale, doporučená teplota skladovania + 5 až + 25 ° C. Chráňte pred 

teplom a slnečným svetlom. 
 

      Doba použiteľnosti 
  12 mesiacov od dátumu výroby, uvedeného na obale 

 
Pokyny pre bezpečné zneškodnenie biocídneho výrobku a jeho obalu 

Zostatkové množstvá prípravku nariediť veľkým množstvom vody a vyliať do odpadu alebo odovzdať špecializovanej firme. 
Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí odovzdajte na recykláciu. 

 
     Výrobca 

 CHEMOTEX Děčín a.s., Tovární 63, Děčín XXXII – Boletice nad Labem, 407 11 Děčín, Česká republika 
 Tel. +420 412 709 222, www.chemotex.cz 

 
 

Číslo šarže: Uvedené na obale 

Registračné číslo CCHLP: bio/397/D/19/CCHLP 
 

OBJEM: 1 L 
 

EAN: 8595011916645 
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