
 
 
 
 
 Čisticí koncentrát – rozpouští mastnotu, dezinfikuje a neutralizuje pachy. 
 
POPIS: 
DesoClean 2000 je čisticí koncentrát, který rozpouští 
mastnotu, dezinfikuje a odstraňuje zápach. 
Zápachy v biokontejnerech, odtokovém potrubí atd., 
které vznikají např. rozkladem tuků, fekálií, kuchyňského 
odpadu, kostí nebo podobně, jsou okamžitě eliminovány. 
DesoClean 2000 zabraňuje usazování nečistot v 
kanalizačním systému a lze jej použít k čištění mastných 
podlah a obkladů v prostorách kuchyní. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
DesoClean 2000 se používá k čištění v hotelích a 
restauracích, v kantýnách, ve vývařovnách veřejného 
stravování, v kuchyních pečovatelských služeb, jakož i v  
potravinářském průmyslu, např. výrobnách masa a 
uzenin, aj. provozech. 
Použití DesoClean 2000 je však také ideální v útulcích 
pro zvířata, ve stájích, ale i v kafilériích, na toaletách, 
odlučovačích tuků, bahenních a septických nádržích a v 
popelnicích. 
Chemické složení DesoClean 2000 zabraňuje líhnutí 
červů, much a hmyzu a ničí jejich zárodky. 
DesoClean 2000 aplikovaný v 1% roztoku dezinfikuje 
každý povrch a zajišťuje příjemnou vůni. 
 
VÝHODY: 
Silný odmašťující účinek. 
Všestranné použití. 
Rozpouští tuk, neutralizuje pachy a dezinfikuje. 
 
VLASTNOSTI: 
vzhled: kapalina  
hustota: cca 0,84 – 0,86 g/cm3 při 20°C  
mísitelnost s vodou: v jakémkoliv poměru 
složení: terpeny, dezinfekční prostředky 
spotřeba: závisí na stupni ředění a podle stupně 
znečištění 
  
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
DesoClean 2000 se používá v závislosti na aplikaci 
zředěný vodou v poměru 1:10 až 1:100. 
Pro čištění podlah zřeďte v poměru 1:100. 
Při likvidaci vylétávajících mušek (např. z koše na 
bioodpad) je vyžadována vyšší koncentrace (1: 3 až 
1:10). Zde je nejúčinnějším řešením postřik postižené 
oblasti tlakovým postřikovačem. Toto má okamžitý 
účinek. 
 

 HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován jako hořlavý a nebezpečný 
při vdechnutí dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 
1272/2008,  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
Místa nechtěně zasažená přípravkem omyjte mýdlem a 
opláchněte hojně vodou. 
Výrobek skladujte odděleně od potravin a mimo dosah 
dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
 
BALENÍ:  
V kanystrech s obsahem 1 lt, 5 lt, 10 lt a 30 lt. 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřených originálních obalech. Chraňte 
před mrazem. Výrobek nemá omezenou dobu skladování. 
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