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Informace o produktu 
 
 

CC-Dezinfekční prostředek - koncentrát 
 
 Plošná 

dezinfekce 
 Běžné denní 

čištění 
1. Popis 
 
Tekutý koncentrát bez aldehydu na bázi alkylaminu pro dezinfekci vytíráním. Působí proti 
bakteriím, plísním, houbám a virům (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky 
s aniontovými popřípadě neiontovými tenzidy umožňuje vysokou aktivitu přípravku na 
povrchu, vynikající schopnost pohlcování nečistot a čistící účinek při zároveň nízké 
hodnotě pH. Testován podle standardních metod DGHM a směrnic DVG. 
 
2. Oblasti použití 
 
Pro použití v soukromém sektoru, v sektoru veřejných zdravotních služeb (Registrační 
číslo: N-10432) a také v potravinářském a krmivářském sektoru (Registrační číslo: N-
10532). Je určen pro dezinfekci neporézních, tvrdých, omyvatelných (vodě odolných) 
povrchů (podlahy, stěny, stoly, židle, umyvadla apod.) v nemocnicích, lékařských praxích, 
veřejných místnostech (školy, sportoviště, plavecké bazény), a sektoru úpravy a 
zpracovávání potravin. Rozsah použití je od nemocniční prevence až po nasazení 
v potravinářském zpracovatelském průmyslu. 
 
Vzhledem k tomu, že CC-Dezinfekční prostředek neobsahuje žádná rozpouštědla, je jeho 
použití možné i na podlahovinách, které jsou ošetřeny polymerovými disperzemi (např. 
všechny CC-Tvrdé ochranné vrstvy). 
 
3. Použití 
 
Bezpečné použití biocidů. Před použitím se seznamte se symboly nebezpečí a přečtěte si 
informaci o produktu. 
 
Pro  všechny  oblasti  použití  platí  koncentrace  1 : 100 = 1 %ní roztok (100 ml na 10 litrů 
vody), popř. 1 : 50 = 2 %ní roztok (200 ml na 10 litrů vody), které závisí na výhledových 
dobách účinnosti (viz. odstavec „Zkoušky kvality“). Ošetření dezinfikované a čištěné 
plochy se provádí metodou mokrého vytření mopem nebo hadrem při dodržení daných 
dob účinnosti (viz. odstavec „Zkoušky kvality“). U silně znečištěných ploch provádějte 
dezinfekci až po předčištění s následným oplachem čistou vodou. 
 
Upozornění:  CC-Dezinfekční prostředek nemíchejte s jinými čistícími nebo 

dezinfekčními prostředky, jinak zrušíte popsané účinky!  
 

4. Technické údaje 
 
pH – hodnota:   cca 10,0 (koncentrát) 
Obsah látek:  méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově 

aktivní látky, NTA. Obsahuje dezinfekční prostředek. Účinná látka: 100 g 
CC-Dezinfekčního prostředku obsahuje 7,5 g N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin. 

 
Giscode:  GD 25 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek) 
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Koncentrovaný produkt podléhá zákonu o nebezpečných látkách a je označen symbolem 
nebezpečí „Xi - dráždivý“ s upozorněním na nebezpečí „Dráždí kůži. Nebezpečí vážného 
poškození očí“. Používejte vhodné ochrané rukavice a ochranné brýle nebo obličejový 
štít. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při styku s kůží okamžitě 
omyjte velkým množstvím vody.  
 
CC-Dezinfekční prostředek uchovávejte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. 
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin. 
 
5. Zajištění kvality 
 
CC-Dezinfekční prostředek je zanesen do listiny DGHM a dle požadavků byl stanoven 
jako účinný za následujících podmínek: 
- Plošná dezinfekce neporézních povrchů pro prevenci v nemocnicích a všeobecné 

praxi jako dezinfekce vytíráním mechanicky při zvýšeném organickém zatížení: 
Použitá koncentrace / doba účinnosti    
1,0% / 240 min.     2,0% / 60 minut     3,0% / 15 minut 
Odborný posudek:   Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt 
    Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin 

 
Zkoušky CC-Dezinfekčního prostředku podle směrnic DVG (potravinářská oblast) 
vykázaly následující výsledky: 
− s nízkým i vysokým zatížením bílkovinou (při 20 oC) 

Použitá koncentrace / doba účinnosti    1,0%/30 min.  
 Odborný posudek:  Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt 
   Prof. Dr. G. Reuter, Berlin 
 
Učinek proti virům Hepatitis-B byl stanoven takto: 
− s nízkým zatížením bílkovinou 

Použitá koncentrace / doba účinnosti   1,0%/30 min. 
− s vysokým zatížením bílkovinou 

Použitá koncentrace / doba účinnosti   2,0%/30 min. 
 Odborný posudek:  Prof. Dr. G. Frösner, München 

 
 
6. Balení 
 
5 l – plastový kanystr        
 
 
 

 

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších 
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící 
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na 
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo 
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti 
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto 
produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení 
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na dodržování 
doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré 
předchozí verze svoji platnost. 
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