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SSAANNAACCEETT  1155  
Tekutý steriliza ční prost ředek 
 
 
Složení  
Kyselina peroctová 14,5-15,4%, peroxid vodíku 
22,0-23,5%, kyselina octová >15,0%. 
 
Popis  
SANACET 15 je silný oxidant a dezinfek ční 
prost ředek. 
SANACET 15 pro své široké spektrum bakteri-
cidních vlastností je používán pro různá odvětví 
dezinfekce. 

SANACET 15 prochází přes buněčné membrány 
mikroorganismů, útočí na enzymatický systém a 
brání tak jejich životnímu procesu. 

SANACET 15 aktivita je závislá na počátečním 
počtu bakterií. 

V běžných dávkách je SANACET 15 prakticky 
bez zápachu a nevytváří problémy s manipulací. 
SANACET 15 působí na všechny typy mikroor-
ganismů a je jen málo látek, které ovlivní jeho 
činnost (organické látky, tvrdá voda, alkalická 
voda). 

Nejsou hlášeny žádné toxické účinky nebo mu-
tagenní účinky na lidský organismus. 

Je plně kompatibilní s prostředím. Jeho koncové 
produkty jsou zcela neškodné (kyslík, voda 
a kyselina octová). 

Při použití p řípravku dodržujte platné sm ěrni-
ce. 
 
Návod na použití  
Prostředek nařeďte na požadovanou koncentraci 
studenou upravenou vodou. 

Ošetřované povrchy by neměly mít teplotu vyšší 
než 20 °C pro správnou účinnost prostředku.  

Minimální kontaktní doba pro efektivní působení 
se pohybuje v rozmezí 15-20 minut.  
Roztok prostředku může být použit pro dlouho-
dobou aseptickou konzervaci součástek 
z nerezových materiálů.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pro dlouhé kontaktní časy se doporučuje pravi-
delné týdenní obnovení roztoku a udržování 
koncentrace 0,05 %. Prostředek nesmí být roz-
prašován. 
 
Dávkování 
0,1-0,2% roztok 

 

Balení  
25 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, 
GHS03 Oxidační látky, GHS05 Korozivní a žíra-
vé látky, GHS07 Dráždivé látky. 

Při prodeji vám bude s první dodávkou předán 
Bezpečnostní 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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