
CZ Návod na použití: AJATIN® PLUS EXTRA je vhodný k mytí a dezinfekci ploch a předmětů z kovu, gumy, kůže, dřeva, skla a dalších materiálů. Lze použít i pro plošnou
dezinfekci obytných prostor a budov (malby, omítky, nátěry, krovy apod.). Dezinfekci provádějte ponořením do roztoku, dokonalým otřením roztokem, nebo postříkáním
(u mechanických rozprašovačů aplikujte ze vzdálenosti 10 cm).
Dezinfekce pro veterinárně–hygienické účely: technologická zařízení pro výrobu veterinárních přípravků, zásobníky, potrubní systémy aj. omyjte případně napusťte roztokem
AJATINU® PLUS EXTRA . Nechte působit 15 minut. Poté vše opláchněte pitnou vodou. Prostory, ve kterých se chovají, zdržují nebo přepravují zvířata vystříkejte důkladně roztokem
AJATINU® PLUS EXTRA. Nechte působit do uschnutí. Dezinfekce technologických zařízení a prostor pro výrobu potravin a krmiv: výrobní zařízení, zásobníky, potrubní systémy,
potřeby pro konzumaci, skladové prostory a přepravní systémy omyjte případně napusťte roztokem AJATIN® PLUS EXTRA. Nechte působit 15 minut. Poté vše opláchněte pitnou
vodou. Upozornění: Mýdla ruší dezinfekční účinek. Dezinfekci provádějte buď po umytí a opláchnutí nebo provádějte mytí až po 15 minutách působení dezinfekce. Není vhodná
kombinace AJATINU® PLUS EXTRA se silně oxidujícími látkami (peroxid vodíku).
Upozornění: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku • P102 Přípravek musí být uložen mimo dosah dětí
• P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
Po skončení práce si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. Je doporučené ošetřit ruce reparačním krémem.
Není vhodná kombinace AJATINU® PLUS EXTRA se silně oxidujícími látkami (peroxid vodíku) a se silnými kyselinami a zásadami.
Nebezpečný pro životní prostředí • Zamezte úniku do vodních toků, půdy a kanalizace
Pokyny pro první pomoc: Výjimečně se u přecitlivělých osob mohou po kontaktu na pokožce objevit vyrážky různého charakteru a intenzity. P305+P351+P338 Při zasažení
očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno pokračujte ve vyplachování tak aby se voda dostala i pod
víčka. Při požití vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení. Při nadýchání: zajistěte přívod čerstvého vzduchu. Při styku s kůží: zasažené místo
dostatečně omýt vodou s mýdlem. Odstranit kontaminovaný oděv. Při podezření na vážný stav zajistěte lékařskou pomoc.
Skladování, uchovávání: Skladujte v originálním balení při teplotě 10 – 30°C, chraňte před mrazem a přímým sluncem.
Vhodné metody pro bezpečné zneškodnění látky nebo přípravku a likvidace obalu: Při likvidaci nespotřebovaného množství přípravku: označený odpad předat

odpad a použít k recyklaci.
Účel použití: PT 2,3,4

SK Návod na použitie: AJATIN® PLUS EXTRA je vhodný k umývaniu a dezinfekcii plôch a predmetov z kovu, gumy, kože, dreva, skla a ďalších materiálov. Je ho možné použiť
i k plošnej dezinfekcii obytných priestorov a budov (maľby, omietky, nátery, podkrovia a pod.). Dezinfekciu vykonávajte ponorením do roztoku, dokonalým potretím roztokom alebo
postriekaním (pri mechanických rozprašovačoch aplikujte zo vzdialenosti 10 cm.
Dezinfekcia pre veterinárno-hygienické účely: technologické zariadenia pre výrobu veterinárnych prípravkov, zásobníky, potrubné systémy a i., potrite, prípadne napustite roztokom
AJATIN® PLUS EXTRA. Nechajte pôsobiť 15 minút. Potom všetko opláchnite pitnou vodou. Priestory, v ktorých sa chovajú, zdržujú alebo prepravujú zvieratá, vystriekajte dôkladne
roztokom AJATIN® PLUS EXTRA. Nechajte pôsobiť do zaschnutia. Dezinfekcia technologických zariadení a priestorov pre výrobu potravín a krmív: výrobné zariadenia, zásobníky,
potrubné systémy, potreby pre konzumáciu, skladové priestory a prepravné systémy potrite, prípadne napustite roztokom AJATIN® PLUS EXTRA. Nechajte pôsobiť 15 minút. Potom
všetko opláchnite pitnou vodou. Upozornenie: Mydlá narúšajú dezinfekčný účinok. Dezinfekciu vykonávajte buď po umytí a opláchnutí alebo vykonajte umývanie až po 15 minútach
pôsobenia dezinfekcie. Nie je vhodná kombinácia AJATIN® PLUS EXTRA so silno oxidujúcimi látkami (peroxid vodíka).
Upozornenia: P101 Pokiaľ je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítok výrobku • P102 Prípravok musí byť uložený mimo dosahu detí
• P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
Po ukončení práce si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom. Odporúča sa ošetriťsi ruky reparačným krémom.
Nekombinujte prípravok so silnými kyselinami a zásadami alebo oxidujúcimi látkami.
Nebezpečný pre životné prostredie • Zabráňte úniku do vodných tokov, pôdy a kanalizácie
Pokyny pro prvú pomoc: Výnimočne sa u precitlivelých osôb môžu po kontakte na pokožke objaviť vyrážky rôzneho charakteru a intenzity. P305+P351+P338 Pri zasiahnutí očí
niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a pokiaľ je možné ich vybrať ľahko, pokračujte vo vyplachovaní tak, aby sa voda dostala i
pod viečka. Po požití vypláchnite ústa pitnou vodou, vypite 0,5 litra vlažnej vody, nevyvolávajte zvracanie. Pri nadýchaní: zaistite prísun čerstvého vzduchu. Pri styku s kožou:
zasiahnuté miesto dostatočne umyte vodou s mydlom. Odstráňte kontaminovaný odev. Pri podozrení na vážny stav zaistite lekársku pomoc.
Skladovanie, uchovávanie: Skladujte v originálnom balení pri teplote 10 – 30°C, chráňte pred mrazom a priamym slnkom.
Vhodné metódy pre bezpečné zneškodnenie látky alebo prípravku a likvidácia obalu: Pri likvidácii nespotrebovaného množstva prípravku: označený odpad

niekoľkokrát vodou a odovzdajte k recyklácii.
Účel použitie: PT 2,3,4

ROZTOK PRO MYTÍ A DEZINFEKCI (CZ)
Účinnost: baktericidní, fungicidní, algicidní, mykobaktericidní a některé kmeny virů.
ROZTOK K PŘÍMÉMU POUŽITÍ – NEBARVĺ, NEKORODUJE MATERIÁLY, NEZAPÁCHÁ
Složení: Účinné látky: 1. BKC (Benzyl-C12-C16-alkyldimethylammonium chloridy) 1g ve 100g vodného roztoku
a 2. Lonzabac 12; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 0,5g ve 100 g vodného roztoku, Pomocné
látky: neionogenní povrchově aktivní látky, EDTA, antikorozní přísada, voda.

Eye Irrit. 2; H319 – způsobuje vážné podráždění očí.
Skin Irrit. 2; H315 – dráždí kůži.
Aquatic Chronic 3; H412 – škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Charakteristika: AJATIN® PLUS EXTRA je mycí a dezinfekční přípravek se širokým spektrem účinnosti proti patogenním
organismům. Kombinuje dvě biocidní účinné látky, které zaručují široké spektrum účinku, při nízkých koncentracích v rychlém
čase. Obsahuje antikorozní přísadu. Je určen pro mytí a dezinfekci prostorů, ploch, předmětů a nástrojů ve zdravotnictví,
potravinářství, veterinárních zařízeních nebo jiných veřejných místech a zařízeních s vysokým výskytem možné kontaminace
(toalety, umývárny, bazény, kuchyně, jídelny atd).
Před použitím si přečtěte návod na použití.

ROZTOK NA UMÝVANIE A DEZINFEKCIU (SK)
Účinnosť: baktericídny, fungicídny, algicídny, mykobaktericídny a niektoré kmene vírusov.
ROZTOK NA PRIAME POUŽITIE – NEFARBÍ, NEKORODUJE MATERIÁLY, NEZAPÁCHA
Zloženie: Účinné látky: 1. BKC (Benzyl-C12-C16-alkyldimethylammonium chloridy) 1g v 100g vodného roztoka
a 2. Lonzabac 12; N-(3-aminopropyl)-N dodecylpropan-1,3-diamin 0,5 g v 100 g vodného roztoka, Pomocné látky:
neionogenné tenzidy, EDTA, antikorózna prísada, voda.

Eye Irrit. 2; H319 – spôsobuje vážne podráždenie očí.
Skin Irrit. 2; H315 – dráždi kožu.
Aquatic Chronic 3; H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Charakteristika: AJATIN® PLUS EXTRA je umývací a dezinfekčný prípravok so širokým spektrom účinnosti proti patogénnym
organizmom. Kombinuje dve biocidné účinné látky, ktoré zaručujú široké spektrum účinku, pri nízkych koncentráciách
v rýchlom čase. Obsahuje antikoróznu prísadu. Je určený na umývanie a dezinfekciu priestorov, plôch, predmetov a nástrojov
v zdravotníctve, potravinárstve, veterinárskych zariadeniach alebo iných verejných miestach a zariadeniach s vysokým
výskytom možnej kontaminácie (toalety, umývarky, bazény, kuchyne, jedálne atď).
Pred použitím si prečítajte návod na použitie..

Výrobce/Výrobca:
PROFARMA-PRODUKT, s.r.o.,
Liberecká 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

MZDR 27446/2018/SOZ
bio/935/D/12/CCHLP

Balení/Balenie:
Použitelné do/Použiteľné do:

Číslo šarže:
Varování
Výstraha


