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CCAANNDDIISS  FFIILLLL  
Steriliza ční prost ředek pro plnící linky 
 
 
Složení  
CANDIS FILL je tekutý prostředek s desinfekč-
ním účinkem na bázi alkoholu, kvarterních amo-
niových sloučenin a amfoterních látek. 

 
Popis  

CANDIS FILL je prostředek speciálně navržený 
pro ošetření a sanitaci pracovišť nebo při desin-
fekci technologických zařízení a všude tam kde 
není vhodné použití vody.  

CANDIS FILL je speciálně navržený pro zabrá-
nění růstu plísní, bakterií a kvasinek. 

CANDIS FILL je doporučený pro ošetření stáče-
cích zařízení před použitím (různé kohouty, uzá-
věry, plnící jehly aj.), kdy zabraňuje možné kon-
taminaci mikroorganismy, ale především v obdo-
bí klidového stavu výrobního zařízení. 

CANDIS FILL je velice úsp ěšný p ři povrcho-
vém ošet ření sud ů, kde svým zp ůsobem eli-
minuje mikroflóru plísní. 
Při použití dodržujte platné normy v oboru. 
 
Návod na použití  
Přípravek je určen pro přímé použití. Při ošetření 
sudů vždy zkontrolujte důkladně těsnost uzávě-
ru, předejdete tak možnému kontaktu s vínem.  

V pokročilém stádiu kontaminace nejdříve od-
straňte hrubé nánosy plísně papírovým 
ubrouskem a ošetřete přípravkem, nebo 
v případě potřeby opláchněte před aplikací pří-
pravku vodou. Při ostatních aplikacích zabraňte 
případnému kontaktu s potravinami, setřete nebo 
opláchnete proudem pitné vody. 

 
Dávkování 
Přípravek je určený pro přímou aplikaci a jeho 
další ředění by snížilo aktivitu. 

Upozorn ění: Prost ředek je vysoce ho řlavý .  

 

 

 

 

 

 

 

Při manipulaci nekuřte a nepoužívejte na zaříze-
ních, které by mohly při kontaktu s prostředkem 
způsobit požár.  

Neaplikujte na povrchově ošetřené dřevěné ma-
teriály a nepoužívejte všude tam, kde alkoholová 
báze prostředku může způsobit poškození.  

Není vhodný na povrchy z plexiskla a akrylátů. 
Účinky na další materiály je doporučeno otesto-
vat. 

Omezte případný kontakt s potravinami.  

Je nutné si uv ědomit, že produkt je za řazen 
do kategorie sanita čních prost ředků. 
 
Balení  
10 kg barely 

 
Skladování  
Skladujte na chladném, tmavém a suchém mís-
tě. Otevřené balení ihned spotřebujte. 
Chraňte před slunečním zářením. Při dodržení 
skladovacích podmínek si produkt udrží maxi-
mální aktivitu v průběhu 24 měsíců.  

 
Právní p ředpisy 
Na základě Zákona č. 350/2011 Sb., o chemic-
kých látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) je tento 
přípravek klasifikován: GHS02 Hořlavé látky. Při 
prodeji vám bude s první dodávkou předán Bez-
pečnostní list prostředku. 

Podrobnější informace jsou k dispozici na vyžá-
dání, případně na stránkách www.harapes.cz. 

 
Ostatní  

Veškeré informace jsou poskytovány v dobré 
víře na základě našich poznatků a tímto neručí-
me za nesprávné použití produktu. 
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