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ProCura KLORSEPT  
 
Dezinfekční prostředek v šumivých tabletách  

 
Oblast použití: 
ProCura KLORSEPT je dezinfekční prostředek k dezinfekci povrchů, pracovních ploch, ovzduší, nástrojů, 
laboratorního skla, kojeneckých lahví, chladících a sanitárních zařízení ve stravovacích provozech, příborů 
a pod. Je vhodný na použití v zdravotnictví, veterinární hygieně a v potravinářském průmyslu. Disponuje 
širokým spektrem účinku, výbornou materiálovou snášenlivostí, krátkou expozicí a přesným dávkováním. 

 
Aplikace:  
Dezinfekční roztok se připraví rozpuštěním příslušného množství tablet ve vodě. Před dezinfekcí je třeba 
odstranit zbytky bílkovinné povahy (krev, hnis, hlen). Předměty přicházející do styku s jídlem vždy 
opláchněte pitnou vodou. Dodržujte doporučené expozice. 

 
Dávkování a expozice:  
Běžné použití: 
1tbl/5 l vody         15 min. - baktericidní, omezeně virucidní, MRSA 
1tbl/5 l vody         30 min. - baktericidní, plně virucidní (poliovirus), fungicidní, MRSA  
1tbl/1 l vody         30 min. - baktericidní, plně virucidní, sporicidní (Clostridium difficle), tuberkulocidní, 
  fungicidní, MRSA 
1tbl/2 l vody 5 min. – neobalené viry (adenovirus, murine novovirus), 500ppm při 20°C 
Prostorová dezinfekce: 
1tbl/1 l vody         30 min. - baktericidní, plně virucidní, sporicidní (Clostridium difficle), tuberkulocidní, 
  fungicidní, MRSA 

 
Biocidní aktivní látka v 1 tabletě (3,34 g): 
1670 mg troklosen natrium  

 
Bezpečnostní opatření a skladovací podmínky: 
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a dýchací orgány. Vysoce toxický pro vodní 
organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Dotek s hořlavým 
materiálem může způsobit požár. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin.   
V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požáru, nebo 
výbuchu nevdechujte dýmy. Používejte ochranné prostředky na kůži a ochranné brýle.  
SKLADOVÁNÍ: Skladujte v suchu, v dobře uzavřeném originálním balení. 
V dobře větraných místnostech do teploty +25°C. 

 
Manipulační opatření: 
Prosíme, striktně dodržujte informace uvedené v bezpečnostním listu. 
 
POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE 
O PŘÍPRAVKU. 
Určeno pro profesionální použití. 

 
Balení: 733 g dóza (200 tablet á 3,3g) 
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