
 
 

PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM TECHNICAL INFO 
 

ALCO SPRAY 
 

 

Uvedené údaje majú len informatívny charakter a je možné ich používať iba ako vodítko. Pri  posudzovaní vhodnosti použitia výrobku je nutné, aby sa zákazníci riadili vlastnými skúsenosťami a 
testami. Firma Veidec preto nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za škody a straty spôsobené nesprávnym použitím výrobku. 

 

Popis 
ALCO SPRAY je vysoko účinný dezinfekčný prostriedok na ochranu proti baktériám a 
mnohým typom vírusov. Je k dispozícii v dvoch rôznych verziách, balenie 100 ml s 
Aloe Vera ako dezinfekčný sprej na ruky a 500ml balenie bez Aloe Vera, vhodné pre 
všetky ostatné povrchy.  
 

 

Oblasť použitia 
ALCO SPRAY odstraňuje baktérie a väčšinu typov vírusov z rúk i ďalších povrchov. 
Vďaka prídavku Aloe Vera pokožku nie len čistí, ale tiež hydratuje. Prípravok je 
určený pre použitie vo výrobných halách, dielňach aj skladoch, jedálňach 
a kuchyniach, šatniach aj sociálnych zariadeniach, tiež v potravinárskej výrobe, 
obchodoch, hoteloch a reštauráciách , lekárňach, autoservisoch a autosalónoch 
kanceláriách a bankách, veterinárnych ambulanciách, zoologických záhradách, 
verejnej doprave, športových areáloch, ale tiež v kozmetických, kaderníckych alebo 
masérskych salónoch a pod. Pred použitím vždy najskôr otestujte odolnosť povrchu. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody 
• Univerzálne použitie 
• Znižuje pracovné neschopnosti a náklady 
• Veľmi jednoducho sa nanáša a rýchle schne 
• Bezpečný pre pokožku a väčšinu povrchov 

 

Návod na použitie na ruky: 
• Umyte si ruky a osušte ich. 
• Sprej pretrepte. 
• Nastriekajte na ruky zo vzdialenosti asi 20-30 cm, kým nie sú ruky úplne 

mokré a potom si ruky dôkladne mädlite. 
• Nechajte ruky voľne uschnúť na vzduchu po dobu asi 45 sekúnd. 

 

Návod na použitie na plochy: 
• Sprej pretrepte. 
• Nastriekajte na očistený povrch zo vzdialenosti asi 20-30 cm. 
• Nechajte plochu voľne uschnúť na vzduchu.  

 

Fyzikálne vlastnosti  
Skupenstvo pri 20 °C Kvapalina 
Zloženie – 100 ml  ≈70 % alkohol, ≈30 % voda, Aloe Vera 
Zloženie – 500 ml ≈70 % alkohol, ≈30 % voda 
Farba Bezfarebná 
Vôňa Alkoholová  
pH 5 – 6  
Hustota 0,7 g/cm3 pri 20 °C 
Viskozita <50 mPas 
Certifikované podľa STN EN 14476, protokol č. 16/2020/SVU (účinok na obalené vírusy) 
Certifikované podľa STN EN 1500, 13624 a 13727, protokol č. 863/2020 

 

Balenie 
ALCO SPRAY je dodávaný v sprejoch o objeme 100 ml a 500 ml. 
 

Skladovanie 
Skladujte v uzavretom obale, v suchej a chladnej miestnosti.  
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte mimo zdroja zapálenia. 
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov. Neskladujte pri teplotách nižších než 0 °C. 
 

Zdravie a bezpečnosť 
Tento informačný materiál nenahrádza kartu bezpečnostných údajov.  
Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte kartu bezpečnostných údajov ALCO 
SPRAY. 
 


