OSOBNÍ HYGIENA

BAS
BAS je vysoce účinný dezinfekční prostředek vhodný
na ošetření a dezinfekci povrchů. Spolehlivě ničí bakterie,
kvasinky, mikroby a plísně. Ošetřený povrch chrání proti
šíření nežádoucích mikroorganismů. Po aplikaci má
příjemnou vůni. Eliminuje tvorbu nepříjemného zápachu
likvidací mikroorganismů.

POUŽITÍ
BAS je díky svým vlastnostem určen k ošetření a dezinfekci povrchů. Lze jej s úspěchem používat na ošetření veškerých
ploch jako jsou interiéry dopravních prostředků, přepážky veřejných prostor, pokladny, recepce, klávesnice, povrch
mobilních telefonů. Vhodné použití je pro ošetření pracovních oděvů, obuvi, ponožek, rukavic, přileb, neprodyšných
kombinéz, ale i šatních skříněk, šaten, sprch a veřejných prostor. Jeho použití je velice univerzální. Při použití například
u pracovní obuvi a ponožek zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů, snižuje pocení nohou a eliminuje tak jejich
nepříjemný zápach. Při dlouhé práci tak výrazně přispívá ke snížení únavy, k prodloužení pocitu svěžesti a pohody.
Výrobek BAS byl odzkoušen dle ČSN EN ISO/IEC 17025 na St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, S. marcescens,
C. albicans, Aspergillus niger a Penic

VÝHODY
účinná dezinfekce

ošetření a dezinfekce povrchů

zabraňuje tvorbě nežádoucích mikroorganismů

odstraňuje nežádoucí zápach

příjemně voní

NÁVOD K POUŽITÍ
Pomocí rozprašovače dostatečně postříkejte dezinﬁkovaný povrch a nechejte vyschnout. Účinnost lze posílit setřením
ještě vhlkého povrchu a následnou opakovanou aplikací přípravku BAS, který se nechá vyschnout. Takto ošetřený
povrch je dezinfikovaný a chráněn proti šíření nežádoucích mikroorganismů.
Nikdy nestříkejte proti očím!

BEZPEČNOST PRÁCE
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BAS
TECHNICKÁ DATA
Barva

čirá kapalina

Hodnota pH

7

Hustota

885 kg/m3

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

100 ml dóza s rozprašovačem

257 000

1 l lahev

257 001

10 l kanystr

257 010

200 ml dóza s rozprašovačem

257 020

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

NOVATO® - BAS technický list strana 2/2

