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Loctite® Hygienický sprej je účinný 
dezinfekční a baktericidní prostředek

Účinný proti bakteriím a houbám 
uvedeným níže*:

• Pseudomonas fluorescens
• Staphylococcus aureus
• Bacillus subtilis
• Escherichia coli 
• Salmonella cholerasius
• Candida albicans
• Aspergillus fumigatus
* Testováno v souladu s EU normami EN1040, EN1276, EN13697 platnými pro biocidní přípravky

Účinný proti následujícím virům:

• Herpes vir
• Chřipkové viry



Návod k použití:

1. Povrchy důkladně očistěte
2. Nádobku důkladně protřepejte
3. Nastartujte, prověřte nezbytná bezpečnostní opatření.
4. Zapněte klimatizační systém na recirkulaci vzduchu
 s úplně otevřenými průduchy.
5. Jeden střik / silně stiskněte vršek nádobky dokud se
 nezaklapne. Nádobka nyní bude stříkat automaticky.
6. Nádobku postavte svisle na podlahu mezi zadní
 sedadla automobilu.
7. Opusťte automobil a zavřete dveře.
8. Ponechte přípravek působit po dobu 15 minut.
9. Otevřete všechny dveře a automobil důkladně
 vyvětrejte.
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Jeden střik

Opakovaná aplikace

Loctite® Hygienický sprej je ideální prostředek pro čištění a odstraňování 
zápachů interiérů automobilů včetně klimatizačních systémů. Přípravek je 
účinný proti bakteriím, houbám a virům ve vzduchu i na kontaminovaných 
plochách. Nepříjemný zápach je nahrazen svěží mentolovou a eukalyptovou 
vůní.

Rychle odstraní nepříjemný zápach způsobený klimatizačním systémem aut, je použitelný 
také k odstranění zápachu z tabáku a zvířat.
• Malý, rychlý a pohodlný sprej je vždy po ruce.
• Každá náplň vydezinfikuje až 50 m3 prostoru.
• Po 15 minutách je sníženo nebezpečí infekcí a alergií a nepříjemný zápach je nahrazen
 svěží mentolovou a eukalyptovou vůní čistoty.

Díky bezpečné a snadné aplikaci může být výrobek Loctite® Hygienický sprej používán 
v kabinách kamionů, dodávek, v karavanech a lodích. Je také ideální pro použití na veřej-
ných místech, hotelích a na pracovištích.

Účinný proti širokému spektru gram-pozitivních (G+) 
a gram-negativních (G-) bakterií, acidorezistentním 
bakteriím, lipofilním virům (herpes a chřipkové viry), 
kvasinkám a houbám

Svěží mentolová a eukalyptová vůně
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Vlastnosti:
1. Nádobku důkladně protřepejte
2. Opakovaná aplikace / jemně stiskněte vršek nádob-

ky a stříkejte přibližně ve středu místnosti nebo 
v něko  li ka místech po 3 - 4 metrech dle velikosti 
místnosti.

Čištění klimatizací a interiérů automobilů:

Čištění vzduchu na veřejných místech a pracovištích:


