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DYACIL MAXI 
Baktericidní, kvasinkocidní, fungicidní, virucidní detergent
vhodný pro styk s potravinami

Odmašťující prostředek
Baktericidní, kvasinkocidní, fungicidní, virucidní
Homologován POA a POV

APLIKACE
Detergent, desinfekční prostředek vhodný pro styk s potravinami, pro současné čištění a desinfekci ploch         
a předmětů. Tento výkonný baktericidní, kvasinkocidní, fungicidní, virucidní prostředek ničí mnoho 
choroboplodných zárodků a předchází riziku kontaminace.  
Dyacil Maxi splňuje desinfekční normy pro společenství a pro lékařský sektor.  
Doporučuje se zejména v hromadných kuchyních (restaurace, jídelny, atd.) k hygieně podlah, stěn, dveří, 
chladíren, vozíků, chladniček, pultů, vybavení... ale také k desinfekci v potravinářském průmyslu (mlékárny, 
solírny, jatka...).  
Dyacil Maxi je vhodný k použití v pěnovacích tlakových nádobách a pěnových dělech, produkuje krásnou 
pěnu umožňující vizualizaci ošetřeného povrchu a tím zajišťuje čištění a desinfekci v souladu s hygienickými 
normami v kuchyni a v potravinářském průmyslu.  
A.M.M. č. 8800644-Homologováno Ministerstvem ekologie.

NÁVOD K POUŽITÍ
Může se používat pro centrály desinfekce, pro pěnovací tlakové nádoby, pěnová děla, pro manuální aplikaci, postřik 
nebo namáčení.  
▪ Před aplikací desinfekce proveďte odmaštění plochy.
▪ Zřeďte vodou 0,5 až 10% dle níže uvedené tabulky podle požadované normy desinfekce.
▪ Nechte působit po stanovený čas.
▪ Po aplikaci by mělo následovat opláchnutí daných ploch a vybavení čistou vodou. Zředěný prostředek: 
doporučujeme denní obnovu.

VLASTNOSTI
Vzhled: čirá kapalina                                   Barva: modročerná                     Vůně: -
Hustota při 20°C : 1,025±0,010  pH 20°C : >12
Obsahuje mimo jiné: 45g/kg didecyldimethylamoniumchlorid - Použití TP2-TP4
V souladu s vládními nařízeními ze dne 8. září 1999 a ze dne 19 . prosince 2013 týkajícími se čisticích prostředků vybavení, které 
mohou přijít do styku s potravinami.
Výkonnost: jeden litr roztoku (15 ml Dyacil Maxi) umožňuje použití na přibližně 30 m² tvrdé plochy.

DESINFEKČNÍ ÚČINNOST
Potravinové homologace (TP4) :

- Skladovací prostory, skladovací vybavení, přepravní zařízení P.O.V.* → baktericidní použití: 1,5% v/v, 5 min při 20°C.
- Skladovací prostory, přepravní zařízení P.O.A.* a mlékárenské vybavení → baktericidní použití: 1,5% v/v, 5 min při 20°C.
* P.O.V. : Produkty rostlinného původu - P.O.A. : Produkty živočišného původu
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Účinnost Normy společenství Ředění Čas kontaktu 
v minutách

Baktericidní EN 13697 / s interferujícími látkami 1,5% v/v 5 

Baktericidní EN 1276 / bez interferujících látek 1% v/v 5 

Baktericidní EN 1276 / s interferujícími látkami 3% v/v 5 

Kvasinkocidní EN 1650 - Candida Albicans / s interferujícími látkami 1% v/v 15 

Fungicidní EN 13697- Aspergillus Niger / s interferujícími látkami 5% v/v 30 

Virucidní EN 14476 – celé spektrum** (Adenovirus, Poliovirus, Myší
norovirus) / s interferujícími látkami 10% v/v 30 

Virucidní EN 14476 - H3 N8 /H5N1 / bez interferujících látek 0,5% v/v 10 

Virucidní EN 14476 -  H3 N8 /H5N1 / bez interferujících látek 1% v/v 5 

Virucidní EN 14476 -  H3 N8 /H5N1 / s interferujícími látkami 1% v/v 15 

Virucidní EN 14476 - H1N1 / s interferujícími látkami 1% v/v 15 

Účinnost Zdravotní normy Ředění Čas kontaktu 
v minutách

Baktericidní EN 13727 / s interferujícími látkami 5% v/v 5 

Kvasinkocidní EN 13624 -Candida Albicans / s interferujícími látkami 2% v/v 30 

Fungicidní EN 13624 -Aspergillus niger / s interferujícími látkami 10% v/v 30 

** Celé spektrum = všechny obalené viry (jako Koronavirus) a neobalené.

BEZPEČNOST / OBEZŘETNOST
Biocidní prostředky používejte s opatrností. Před použitím si přečtěte etiketu a informace týkající se prostředku.
Nepoužívejte tuto směs s mýdlem a jinými detergenty.
Nesnáší mráz.
Vyhrazen k profesionálnímu použití.

BALENÍ
4 kanystrů o obsahu 5 litrů - Č. ref.: 344205/5
Jednotka balení (J.B.): kanystr 5L
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Počet J.B./karton:
Počet kartonů/vrstva:
Počet vrstev/paleta:
Počet kartonů/paleta:
Počet J.B./paleta: 128 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách  www.hygiene-et-nature.com

Myslete na
Dyacil AV 
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