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    КИТЕРСАН   Дезинфекциращ бактерициден 
препарат за професионална употреба 

Обобщение  
Дезинфектант с висока концентрация и 
ефективност (4 пъти по-ефективен) специално 

формулиран и тестван за пълното елиминиране 
на бактериите от повърхността. 
Той е базиран върху активните 
дезинфекциращи свойства на DDAC /Дидецил-
диметил-амониев хлорид/, и притежава широк 

спектър на въздействие върху всякакви 
бактерии Gram положителни и Gram 
отрицателни. 
Не се повлиява от твърдостта на водата и 
наличието на органични остатъци, сапуни и 
тензоактиви върху повърхностите. 
Благодарение на мощното действие на своите 
компоненти и наличието на висок процент 
алкохоли и повърхностно активни в-ва, 
КИТЕРСАН отлично почиства и мазните 
замърсявания. Изсъхва веднага и когато се 
използва за ежедневно почистване   в 
препоръчителната концентрация не остава 
следи. Наличието на силен и устойчив аромат 
гарантира дезодорирането на помещенията, 
особено на такива със застояла миризма. 
Сигурен за употреба върху всички  
повърхности, не поврежда металните, 
хромираните, стоманени, алуминиеви, 
боядисани и лакирани. 

Сфери на приложение 

• EN 1040, февруари 1997, за изразена 

типична бактерицидна дейност, 
контролна проверка  по отношение на:  
 Staphylococcus Aureus ATCC 6538 
 Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442 (при 

концентрация от 2 до 4% след 5  минути 

контакт при температура 20 °C) 
• EN 1276, юни 1997 за бактерицидна дейност 

при наличие на интерферентни съставки по 
отношение на: 
 Pseudomonas Aeruginosa ATCC 1544 
 Staphylococcus Aureus ATCC 6538, 
 Escherichia Coli ATCC 10536, 
 Enterococcus Faecium ATCC 10541 

 (при концентрация 4 % след 5 минути 

контакт, при наличие на разтвор говежди 

албумин [albumina bovina] при крайна 

концентрация от 0.3% като интерферентна 
съставка) 
• CEN/TC 216 WI 216028, септември  1998,  за 

оценка на бактерицидната дейност върху 

използваните повърхности, проверка по 
отношение на:  
 Staphylococcus Aureus ATCC 6538, 
 Enterococcus Faecium ATCC 8043, 
 Escherichia Coli ATCC 10536, 
 Pseudomonas Aeruginosa ATCC 15442 

 (при концентрация 4 %, при наличие на 

разтвор говежди албумин като интерферентна 

съставка при крайна концентрация от 0.03% в 

твърда вода, тестът е направен върху 
стоманена повърхност). 

Намира приложение в обществените сгради 
(ресторанти, обществени заведения и кухни, 
транспортни средства, училища, детски ясли, 
магазини, офиси, фитнес зали, басейни, 
хотели, офиси, болници и т.н.) и в хранителната 
промишленост при обработка и дистрибуция на 
хранителни продукти и напитки за 
ПОЧИСТВАНЕ и ДЕЗИНФЕКЦИЯ на подове, 
стени, стълбища, фоайета, чакални, тоалетни и 
съблекални, санитарни принадлежности, 
контейнери и бидони и т.н. 
КИТЕРСАН е приложим върху всички 
повърхности: синтетични (PVC, гума, линолеум), 
керамика, камък (натурални камъни, мрамор, 
гранит, клинкер, котто и др.), боядисани и 

лакирани, цимент, пластмаса, алпака, 
алуминии, цветни метали, хромирани 
повърхности и др. 
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Съответствие с Европейските 
стандарти: 
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КИТЕРСАН 

               Техническа характеристика 

СЪСТАВ Дидецил диметил амониев хлорид, тензоактивни анийони, 
водоразтворими разтворители, секвестиращи в-ва, парфюми, 
оцветители 

ФИЗ.ХАРАКТ Розова прозрачна течност 
ПАРФЮМ Цветен аромат 
СПЕЦИФИЧНО 
ТЕГЛО 

0,99 

АКТИВНОСТ 18 % 
pH   9 ± 0,5  
pH работен р-р 7,5 ± 0,5  
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ пълна 
БИОРАЗГРАДИМОСТ Всички съдържащи се тензиактивни съставки отговарят на 

изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени 
с Приложение ІІІ от Правилника  (CE) N. 648/2004 

ТРАЙНОСТ 36 месеца 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 
Не смесвайте с други препарати. 

Препаратът е дразнещ за кожата и очите. 
Избягвайте контакт с очите и кожата. 
При поглъщане да се потърси незабавно 

медицинска помощ и да се покаже опаковката 
или етикетът. 

ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
Разрешение за пускане на пазара на биоциден 

продукт на Министерство на  здравеопазването 
№ 0548 - 1 от 16.10.2007 
Производител: KITER S.r.l. – Via Assiano 7/B – 20019 Settimo 
Milanese – MI  
Пуска на пазара: АРК ГРУП ООД – София, 
ул.Луи Айер 59. Тел.:02 962 5816 
e-mail: arc@einet.bg 

Ръкавици от гума   
или PVC 

Начин на употреба 

За ежедневно почистване и саниране 
разтворете от 0,5 – 1% с вода (50 – 100 ml за 10 
литра вода). 

При повърхности, които са в директен 

контакт с храни, ние препоръчваме 
изплакване. 

Може да се нанася с гъба, кърпа, моп и 
преса за изцеждане. 
За ефикасна бактерицидна 
дезинфекция направете 4% разтвор  (400 
ml за 10 литра вода), нанесете върху 

повърхността и оставете така 5 мин.   
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Характер на опасностите 

Друга информация  

Предпазни средства   

 
 
 
 
 
Туби 1 л., 3 л., 5 л..  
 
 


