
CEETAL
DEZINFECTANT ANTI-STATIC PUTERNIC 
OMOLOGAT CA BACTERICID LA 0,75%

AVANTAJE

Aspect: lichid
pH: 7
Densitate: 1
Exista in douã variante: neutru sau parfumat.
Solubil în apa în orice proportie.
Elaborat in conformitate cu legislatia europeanã cu
privire la procedeele si produsele destinate curãtãrii
materialelor si obiectelor care intra în contact cu pro-
duse si lichide alimentare pentru consumului uman si
animal (clãtirea este obligatorie pentru sectorul alimen-
tar). 

-Dezinfectant, dezodorizant conform cu normele
europene.
- Eficace în concentratii de 0,1% contra salmonella
si listeria monocytogenes.
- Neutralizeazã mirosurile neplãcute de orice
naturã si eliminã complet electricitatea staticã. 
- Posedã proprietãti de curãtare (detergent). Se
clãteste usor. 
- Indepãrteazã mustele.

DOMENII DE UTILIZARE

MOD DE UTILIZARE
Pentru dezinfectia suprafetelor si solurilor:

Se dilueazã 75 ml CEETAL în 10 litri de apã. Se
utilizeazã prin pulverizare sau spãlare. 
Pentru dezinfectia materialelor si aparatelor
Se dilueazã 75 ml CEETAL în 10 litri de apã. Se
utilizeazã prin înmuiere sau pulverizare. Clãtirea
obiectelor destinate sã intre în contact cu produse-
le alimentare este obligatorie dupã dezinfectie. 

Pentru dezinfectia materialelor:
Se dilueazã 75 ml CEETAL în 10 litri de apã. Se
utilizeazã prin inmuiere sau pulverizare. Este
obligatorie spalarea recipientelor susceptibile a
intra in contact cu produse alimentare.

Pentru dezodorizare:
Se utilizeazã o doza de CEETAL (15 ml) într-un
litru de apã. Se pulverizeazã suprafetele sau în aer. 

CARACTERISTICI

- Dezinfectia suprafetelor si materialelor, contra muce-
gaiului si umiditãtii, igiena generalã a încãperilor,
dezodorizant pentru imobile, spitale, case de bãtrâni,
institutii publice, magazine , laboratoare, etc
- Igiena, vestiarelor, dusurilor atelierelor industriale.
- Dezinfectia rufelor în spãlãtorii.
- Eficace în lupta împotriva electricitãtii statice din
tipografii, industria textilã, curatãtorii, etc. 

Dezinfectarea rufelor:
Adãugati 0,75% CEETAL (75 ml pentru 10 litri de
apã) în apa de clãtire. 
Suprimã electricitatea statica si usureazã cãlcatul rufelor.

Se recomanda utilizarea in cantitati mai mici in incaperi
in care exista plante sau aerisirea lor.

SPECTRU DE ACTIVITATE

BACTERICID
Inhibã urmãtoarele familii de bacterii

Dilutie timp de actiune
Staphylococcus aureus 0,40% 5 minute
Escherichia colis 0,40% 5 minute
Enterococcus hirae 0,20% 5 minute
Pseudomonas aeruginoasa 0,60% 5 minute
Salmonella enterica 0,10% 5 minute
Listeria monocytogenes 0,10% 5 minute
Yersinia enterocolitica 0,25% 5 minute
Lactobacilus plantarum 0,75% 5 minute

FUNGICID
Dilutie timp de actiune

Penicilium verrucosum 2,50% 15 minute
Cladosporium cladosporioides 2,50% 15 minute
Aspergillus niger 2,50% 15 minute
Absidia corymbifera 10,0% 15 minute
Saccharomyces cerevisae 0,25% 15 minute la 5°C
Saccharomyces cerevisae 0,10% 15 minute la 20°C
Saccharomyces rouxi 0,25% 15 minute la 5°C
Saccharomyces rouxi 0,10% 15 minute la 20°C
Candida albicans 0,75% 15 minute

UTILIZARE EXCLUSIV PROFESIONALA
NOTA : indicatiile din aceasta fisa de produs sunt comunicate de laboratoarele Ceetal cu titlu informativ. Ele nu angajeaza
responsabilitatea producatorului sau a importatorului in caz de accidente rezultate in urma utilizarii defectuoase a produsului. 

ISO 9001
ISO 14001

produs în Franta

Vina Vera Impex srl - unic importator
Bd. Iuliu Maniu nr. 51, 310169 - Arad
Arad: tel: 0257/255 317; 0722 631 428; fax: 0257/212 412
Bucuresti: 0722 271 631; 
e-mail: contact@vinavera.ro                  www.produsechimice.ro



S2 A nu se pãstra la îndemana copiilor
S23 Nu respirati vaporii
S26 In caz de contact cu ochii, spãlati abundent si
consultati un specialist. 
S45 In caz de accident sau dacã nu vã simtiti bine
cereti imediat sfatul medicului (arãtati eticheta pro-
dusului dacã este posibil). 
S36/37/39  Purtati mãnusi, ochelari si echipament de
protectie
R34 Provoacã arsuri
C Coroziv
Neinflamabil
DCO(OCD) = 234 g O2.

SIMBOLURI DE RISC SI
SIGURANTA

Bactericid, in prezenta a 1% albuminã bovinã
Dilutie timp de actiune

Staphylococcus aureus 0,40% 5 minute
Escherichia colis 0,60% 5 minute
Enterococcus hirae 0,40% 5 minute
Pseudomonas aeruginoasa 0,60% 5 minute
Salmonella enterica 0,10% 5 minute
Listeria monocytogenes 0,40% 5 minute
Yersinia enterocolitica 0,20% 5 minute
Lactobacilus plantarum 0,75% 5 minute


