
HYGIENICKÝ SPREJHYGIENICKÝ SPREJ

PRYČ S BAKTERIEMI, HOUBAMI, PLÍSNĚMI A VIRY! 
JEDEN PŘÍPRAVEK OD LOCTITE NA ŘADU PROBLÉMŮ.

Víceúčelový 
čistič klimatizace 
a dezinfekční 
prostředek

Obsahuje isopropylalkohol, 
používaný zejména pro dezinfekci, 
jelikož je účinnější než etylalkohol.

Sprej 150 ml – IDH č. 731335

SVĚŽÍ  MENTOLOVÁ a EUKALYPTOVÁ VŮNĚ

Malý, rychlý sprej vždy při ruce!

Vydezinfikuje až 50 m3 prostoru

  Klimatizační zařízení

  Interiér automobilu

  Uzavřené průmyslové prostory a domácnosti

  Prostory zatížené provozem

  Praktické a jednoduché použití

  Přípravek působí během 15 minut, kdy je sníženo nebezpečí infekcí 
a nepříjemný zápach je nahrazen svěží vůní

Sprej LOCTITE vyčistí vše kolem nás!

Pro naše zdraví je mimořádně důležité žít nebo pobývat v dokonale vydezinfikovaných domácnostech, pracovištích, tělocvičnách či pro-
středcích hromadné dopravy, abychom nepřicházeli do styku s bakteriemi, plísněmi, houbami a viry, které se vyskytují na kontaminovaném 
povrchu nebo ve vzduchu. Přípravek obsahuje dvě aktivní látky, které vykazují široké spektrum působení a vysoký biocidní účinek.
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VLASTNOSTI A VÝHODY DOPORUČENÍ 
PRO POUŽÍVÁNÍ

LOCTITE SF 7080
Víceúčelový čistič klimatizací a dezinfekční prostředek

Rychlý, univerzální a užitečný přípravek pro:

 •  klimatizační zařízení v automobilech, kancelářích nebo domácnostech

 • odstranění tabákového zápachu z textilu

 • milovníky domácích mazlíčků

 • dopravce potravin

 • autopůjčovny, taxislužbu a prodejce ojetých vozidel

Rychle odstraní nepříjemný zápach způsobený klimatizačním systémem aut, je použitelný také k odstranění zápachu z tabáku a zvířat

Návod k použití

Čištění klimatizací a interiérů automobilů:

1. Povrchy důkladně očistěte

2. Nádobku důkladně protřepejte

3. Nastartujte, prověřte nezbytná bezpečnostní opatření.

4. Zapněte klimatizační systém na recirkulaci vzduchu s úplně otevřenými průduchy.

5. Jeden střik / silně stiskněte vršek nádobky dokud se nezaklapne. 
Nádobka nyní bude stříkat automaticky.

6. Nádobku postavte svisle na podlahu mezi zadní sedadla automobilu.

7. Opusťte automobil a zavřete dveře.

8. Ponechte přípravek působit po dobu 15 minut.

9. Otevřete všechny dveře a automobil důkladně vyvětrejte.

Čištění vzduchu na veřejných místech 
a pracovištích

1. Nádobku důkladně protřepejte

2. Opakovaná aplikace / jemně 
stiskněte vršek nádobky a stříkejte 
přibližně ve středu místnosti nebo 
v několika místech po 3 - 4 metrech 
dle velikosti místnosti.

Víceúčelový dezinfekční sprej proti bakteriím, plísním a houbám přítomným na kontaminovaných 
věcech, na různých površích, textiliích a v klimatizačních zařízeních. Přípravek neutralizuje nepříjemný 
zápach způsobený mikroorganismy, účinně působí proti zdrojům, které jsou za něj odpovědné, a za-
nechává příjemnou vůni po eukalyptu a mentolu. Po použití tohoto přípravku nevznikají žádné skvrny 
na látkách nebo jiných plochách interiérového vybavení. 

Účinný proti bakteriím a houbám uvedeným níže*:

• Pseudomonas fluorescens

• Staphylococcus aureus

 • Bacillus subtilis

 • Escherichia coli

• Salmonella cholerasius

• Candida albicans

• Aspergillus fumigatus
*  Testováno v souladu s EU normami EN1040, EN1276, EN13697 platnými 

pro biocidní přípravky

Účinný proti následujícím virům:

• Herpes vir

• Chřipkové viry

Vlastnosti:

•  Účinný proti širokému spektru gram-pozitivních (G+) a gram-negativních 
(G-) bakterií, acidorezistentním bakteriím, lipofilním virům (herpes 
a chřipkové viry), kvasinkám a houbám

• Svěží mentolová a eukalyptová vůně

IDH č. 731335 / 150 ml 

Henkel ČR spol. s r.o. 
Adhesive Technologies
www.henkel-adhesives.com/cz

Údaje obsažené v tomto letáku mají pouze informativní povahu. Potřebujete-li pomoc nebo doporučení při specifikaci týkající se těchto pro-
duktů kontaktujte prosím místní technické zastoupení společnosti Henkel. 


