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Trax 
 
Dezinfekč ní č istící přípravek na ná dobí  
a kuchyň ská  zařízení 
 
• č istí a souč asně  dezinfikuje 
• zaruč uje vysoký  hygienický  standard 
• je vhodný  zejména k úplnému vyč iště ní tzv. „problémového ná dobí“, jako je např. 

porcelá nové ná dobí se zbytky od ká vy č i č aje, ná dobí z umě lý ch hmot, salá tové 
soupravy, nerezové šá lky a konvice apod. 

• je rovně ž vhodný  k odmoč ení příborů  
 

Spektrum úč innosti: baktericidní, fungicidní a virucidní 
 

Ná vod k použití: 
 

  

Dá vková ní Doba 
pů sobení 

 

Teplota 

K čiště ní a dezinfekci kuchyň ský ch strojů   
a kuchyň ského náčiní 

 

*/10-20 g/l 
 

5 minut 
 

tě lesná teplota  

K odmočení příborů , kávového či čajového 
nádobí a nádobí z umě lý ch hmot 

 

10 g/l 
 

5 minut 
 

50°  C 

K ošetření „problémového nádobí“ 
(silné skvrny od kávy a čaje) 

 

50 g/l 
 

10 minut 
 

50°  C 
 

*/ podle stupně  znečiště ní 
 

Vždy opláchnout pitnou vodou ! 
Upozorně ní: Přípravek není vhodný  k dezinfekci povrchů  otíráním při pokojové teplotě . 
 

Chemicko-technické údaje: 
Trax je bílý , jemně  krystalický  prášek, o hodnotě  pH=10,6 (10g/l), na bázi anionaktivních a 
neionogenních tenzidů  a polymerovaný ch fosfátů . 
Dezinfekční ú činná látka: 100 g přípravku obsahuje 3 g dichlorisokyanurátu sodného, dihydrátu 
 

Bezpeč nostní upozorně ní: 
Používejte dezinfekč ní přípravky bezpeč ně . Před použitím si vždy přeč tě te údaje na obalu 
a připojené informace o přípravku. 
Dráždí oči. Uvolň uje toxický  plyn při styku s kyselinami. Š kodlivý  pro vodní organismy, mů že 
vyvolat dlouhodobé nepříznivé ú činky ve vodním prostředí.  
Podrobné informace viz bezpečnostní list přípravku. 
 

Minimá lní trvanlivost: 2 roky od data vý roby vyznačeného na obalu 
 
Prodejní jednotka:  Označ ení: 
PE kbelík 15 kg   KDR 15 
 
 


