
 
 
 
 

 
 

 
dezinfekční prostředek na alkoholové bázi s virucidním účinkem 

 
❖ universální použití k dezinfekci pokožky i na omyvatelné povrchy 
❖ odstraňuje viry, bakterie, kvasinky i plísně  
❖ dlouhodobý účinek bez nepříjemných zápachů (bez obsahu chloru)  
❖ snadná aplikace bez nutnosti oplachu 

 

POPIS:  
GEMSALCOD je tekutý dezinfekční prostředek na bázi ethanolu s virucidními účinky.  
 

POUŽITÍ:  
GEMSALCOD je používán ve všech stádiích produkce a distribuce potravin, tzn. v zemědělství, 

potravinářství i stravovacích provozech. Uplatnění nalézá v místech se zvýšeným pohybem osob, 
např. administrativní a provozní budovy podniků, škol, úřadů, nádraží, hotelů, kulturních zařízení, 
atp.  

 

NÁVOD K POUŽITÍ:  
Hygienická dezinfekce rukou - krátkodobá expozice: neředěný GEMSALCOD nastříkejte na 
ruce a nechejte vyschnout (odpaří se sám díky teplotě pokožky). Dezinfekční účinek není snížen 
ani při použití na vlhké ruce.  

Dezinfekce ploch: GEMSALCOD nastříkejte nejlépe na suchou plochu a nechte vyschnout (cca 

5 – 10 min. Při dlouhodobé expozici použijte rukavice odolné alkoholům (např. provádění 
dezinfekce ploch otěrem čistou textilií namočenou v prostředku). 
OBSAHUJE ETHANOL (70 % hm.) - NEPOUŽÍVEJTE NA ZAHŘÁTÉ PLOCHY.  

 
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním 
listu a na etiketě.  

 

TECHNICKÁ DATA: 
     Typ:    tekutý dezinfekční prostředek 
     Vzhled:   bezbarvá kapalina  
     pH (při 20°C):  6,5 – 7,2 

Bod vzplanutí:  < 23°C 
     Hustota (při 20°C): 0,885 – 0,895 g/cm3 

 

BALENÍ:  5l kanystr  (obj. č. 300001) 

 
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ 
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 

 

GEMSTONED s.r.o. 
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice 

Tel.: +420 724 312 903 
e-mail: info@gemstoned.cz, http://www.gemstoned.cz 
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