
 

 

ETIKETA  přípravku Dosanin D  

Dosanin D (koncentrát) 
Dezinfekční a čistící přípravek  
Dosanin D –  tekutý dezinfekční a čistící přípravek na plochy,povrchy a předměty 
                   –  dezinfekce kontaminaci plísněmi 
Dezinfekční účinek: 

baktericidní 
fungicidní(mikroskopické kvasinkovité a vláknité houby) 
virucidní  

Oblast použití: 
• Plochy,povrchy,předměty v zemědělské a veterinární oblasti,stáje,klece,boxy pro zvířata,voliéry,sklad.  

prostory,dezinfekce asanačních  provozů 
• Potravinářské provozy – malé a velkokapacitní výrobny,pekárny,cukrárenská 

výroba,lahůdky,zmrzlina,konzervárny,mlékárny,masné provozy,nápojový průmysl,zpracování 
ryb,likérky,škrobárny,zpracování brambor, 

• Vzduchotechnika 
• Čištění a dezinfekce vozidel - dopravní technika,vozidla,přepravní kontejnery 
• Aplikace prostřednictvím zpěňovacího zařízení,ručního a motor.postřiku,a vyvíječe aerosolu 
• Likvidace plísní  

Vyrábí:PROXIMA PLUS spol.s r.o. 
            Oderská 121,Jakubčovice n.Odrou 74236 
            Tel./fax: 556 731010,mob.602762181,724207952 
            e-mail: proxima.plus@centrum.cz   
Balení: 1,5,10,25,50 ltr 
Registrační číslo: REG 3371-02.09.05/30035 

 
Dosanin D  
Obsahuje: méně než 10% Didecyldimethylamonium chloride (do 100ml/l )  
                 tenzidy 
Návod k použití: 
Koncentrace   účinnost   doba působení 
0,5%(5ml/1l)   baktericidní     5 min.nebo do zaschnutí 
0,5%(5ml/1l)   fungicidní   10 min.nebo do zaschnutí  
2 %(20ml/1l)   virucidní   60 min.(40st.C) do za zaschnutí 
Povrchy přicházející do styku s potravinami po dezinfekci opláchnout pitnou vodou. 
Ve zpěňovacích strojích,postřikovacích zařízeních je doporučena koncentrace  2 - 6% 
V zařízeních vyvíjení aerosolu je doporučena koncentrace 2 -10% (nutno respektovat doporučení výrobce)  
Přípravek není agresivní vůči různým druhům  materiálu-kovy,nerez,plasty,pryže,sklo atd.,neobsahuje 

chlor,formaldehyd a leptavé látky,je biologický odbouratelný (OECD 303A). 
Přípravek je možné použít ve formě spreje,aerosolu,postřiku,pěny. 
Upozornění:Při práci s koncentrátem používat ochranné  pomůcky,po práci opláchnout  ruce vodou,pokožku 

ošetřit reparačním prostředkem 
Charakter přípravku:  Xi - dráždivý:                                      

R 36/38 Dráždí oči a kůži                                      
S 2         Uschovejte mimo dosah dětí                                              
S 26       Při zasažení  očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 28       Po styku s pokožkou ihned omyjte velkým množstvím vody 
S 37       Používejte vhodný ochranný oděv,ochranné rukavice 
S 39       Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej 
S 62       Při požití nevyvolávejte zvracení:okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo 

označení 



 

 

V případě použití ve formě spreje, aerosolu, postřiku, pěny: 
S 23     Nevdechujte aerosol 
S 38     V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů 
Spotřebujte do: 2 roky od data výroby 
Skladování: v původních obalech při teplotě  5 – 35 st.C Chraňte před mrazem s přímým slunečním světlem 
Pokyny pro bezpečné zneškodnění dezinfekčního přípravku:zbytek přípravku předejte oprávněné firmě k 

likvidaci 
Likvidace prázdných obalů: Prázdné použité obaly jsou likvidovány v rámci systému sdruženého plnění EKO-

KOM,firma je účastníkem tohoto systému. Nevratné obaly 
Zelený bod        EKO KOM               
 
 


