
 

 
 Blutoxol 

Tekutý dezinfekčný a čistiaci prostriedok pre 
potravinárstvo 
 
Vlastnosti 
Kuchynský čistiaci prostriedok na alkalickej báze s rýchlym účinkom. Je DVG-zalistovaný pri 10°C a 20°C. Môže sa 
použiť aj v mraziacich miestnostiach. Odstraňuje tuky, oleje, bielkoviny rastlinného a živočíšneho pôvodu, zároveň aj 
dezinfikuje, neobsahuje vonné látky. Je účinný aj proti salmonele. Zodpovedá požiadavkám EN 1040, EN 1275, EN 
1276 a EN 1650.  

 

Zloženie 
Obsah účinných látok v 100 g: 5 g kvaterner amóniového roztoku. Ďalšie účinné látky (podľa 648/2004/EK): 
neionické tenzidy < 5%, organické a anorganické soli, NTA < 5%, farbivá. 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 13                                              pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 12,5 

 

Oblasť použitia 
Čistenie a dezinfekcia vode a alkáliám odolných podláh, stien a pracovných plôch v potravinárstve, ako sú napr.: 
veľkokuchyne, mäsokombináty, mliekárenský priemysel, pekárenský priemysel, obchody s občerstvením, čajovne. 
Nemôže sa použiť na povrchy citlivé na alkálie, ako je napr.: linoleum, disperzný lak atď.   

 

Použitie 
Pred prvým použitím je nutné otestovať prípravok na menej viditeľnej časti.  
 
Bežné každodenné čistenie (dezinfekcia): 
Dávkovanie: viď. tabuľku. 
 
Základné čistenie (dezinfekčné čistenie s drhnutím): 
Jednokotúčový stroj na drnutie a vysávač vody. 
Dávkovanie: Pridáme 400 ml k 8 litrom studenej vody. 
 
Penotvorná metóda: 
1 dávka (dávkovacia hlavica) = 25 ml 
500 ml postrekovací flakón naplníme jednou dávkou Blutoxolu  
a studenou vodou po označenie. Utierku resp. utierku z mikrovlákna 
 napeníme a utrieme ňou povrch. Znečistenú utierku opláchneme  
vo vode. Povrchy, ktoré sú v priamom styku s potravinami, je nutné  
po dezinfekcii opláchnuť vodou z vodovodu (8 litrov/m²).  
 
V prípade tukových a bielkovinových znečistení optimálny výsledok docielime pomocou roztoku (studenej vody), 
ktorý má vhodný pomer, horúcu vodu použime iba následne po čistení studenou vodou. 
 
 

V prípade 30 a 60  minútovej doby pôsobenia sú množstvá zadané v objemových percentách (V-%). 

povrchy vystavené menšej záťaži povrchy vystavené veľkej záťaži 

Bakteriocídny Fungicídny Bakteriocídny Fungicídny 

30 minút 60 minút 30 minút 60 minút 30 minút 60 minút 30 minút 60 minút 

potraviny živočíšneho pôvodu -s výnimkou mlieka - vrátane oblastí priemyselných kuchýň 
3,0% 2,5% 1,5% 0,5% 4,5% 3,5% 1,5% 1,5% 

mlieko a mliečne výrobky 
3,0% 2,5% 1,5% 0,5% 3,0% 2,5% 1,5% 1,5% 

 
Za neodbornú aplikáciu a z toho plynúce škody nezodpovedáme. 
Používajte výhradne v súlade s návodom na použitie a informačným materiálom výrobku. 

Spotreba / m² 
Dezinfekčné čistenie: 0,4-3,6 ml, v závislosti od použitého koncentrátu 
Dezinfekčné čistenie s drhnutím: 16 ml 
Penotvorná metóda: 0,3-1 ml 

 

Koncentrát 

 je dráždivý 

R 38 Dráždi pokožku. 
R 41 Riziko vážneho poškodenia očí. 
S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.  
S 37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. 
Obsahuje lúh. 
 
Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku  
v domácnostiach! 

Balenie  
6x1 litrový dávkovací flakón v kartóne  Č. tovaru: j 55 03 02 
3x2 litrový flakón v kartóne Č. tovaru: j 55 03 08 
10 litrový kanister Č. tovaru: j 55 03 10 
200 litrový sud  Č. tovaru: j 55 03 72 
6x500 ml postrekovací flakón (prázdny) v kartóne Č. tovaru: z 01 23 73 
DosiExpress 25 ml Č. tovaru: z 12 15 12 
 

Čistenie 
kuchyne 
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