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Bactakleen Ultramist (herbal formula) 

Technický list 
 

 
SLOŽENÍ 

 
Citrus Aurantifolia (Limeta) - šťáva  CAS 90063-52-8    < 1.5% 

Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) – olej CAS 68647-73-4    < 1% 

Rosmarinus Officinalis (Rozmarýn) - olej  CAS 84604-14-8/800-25-7   < 1% 

Azadirachta Indica - extrakt   CAS 84696-25-3    < 1.5% 

Salvia Officinalis (Šalvěj) - olej   CAS 97952-71-1/84082-79-1/8022-56-8 < 1% 

Aloe Barbadensis - šťáva    CAS 94349-62-9/85507-69-3  < 1.5% 

Thymus Zygis (Mateřídouška) - olej  CAS 85085-75-2/8007-46-3   < 1% 

Vetiveria Zizanoides - olej    CAS 84238-29-9/8016-96-4   < 1% 

Pine Oil     CAS 8003-0903    < 1% 

Vegetable Oil     CAS 9083-41-4    < 40,5% 

Destilovaná voda    CAS 7789-20-0    < 50% 

 

POUŽITÍ 

 

Použití v uzavřených prostorách, včetně klimatizačních systémů, pro ochranu zdraví, ke snížení 

rizika přenosu infekce a infekčních nemocí jako žloutenka, chřipka, COVID-19… všude, kde se 

shromažďuje větší počet lidí – v dopravních prostředcích, hotelích, vozidlech, kancelářích, 

školách, dětských koutků, domovech seniorů, kuchyních, restauracích,  šatnách,  apod. 

 

APLIKACE 

 

Určeno pouze pro použití v přístroji Bactakleen Ultramist, jako náplň. Rozprašovací přístroj 

Bactakleen Ultramist zpracuje koncentrovaný roztok do ultra jemné mlhoviny složené z milionů 

částic nano velikosti, která vyplní celý prostor, absorbuje se do všech povrchů a zničí 99,9% 

bakterií, lidský koronavirus, spolry plísní a hub s účinností 2-3 měsíce. Testováno SGS, TÜV. 

Eliminuje nepříjemné pachy.  

Aplikace dle návodu. Před použitím protřepat.  
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VLASTNOSTI 

 

Skupenství:      kapalina 

Barva:       čirá bezbarvá    

Zápach:      bylinný 

pH:       neuvedeno 

Bod tání (°C):      není dostupný 

Bod varu (°C):     neuvedeno 

Bod vzplanutí (°C):     - 

Hořlavost:      - 

Relativní hustota (při 20°C):    1,06 – 1,3 g/ml 

Rozpustnost (při 20°C) – ve vodě:   nerozpustný 

– ve tucích:   neuvádí se 

VOC:       neuvedeno 

 

SKLADOVÁNÍ 

 

Kapalina je směs rostlinných olejů, extraktů a vody, baleno v plastové lahvičce 60ml (pro 8 

použití).  

Skladujte v plastových uzavřených obalech, při pokojové teplotě, na suchém místě, mimo 

dosah dětí. Po použití uzavřít uzávěr. 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

Pokyny pro bezpečné nakládání 

Chraňte před dětmi.  

• V kapalném stavu koncentrátu při požití vypijte hodně vody, v kontaktu s očima, 

vypláchněte větším množství vody, při zasažení kůže omyjte vodou a mýdlem. 

• Ve stavu Ultra jemné mlhoviny  není zdraví nebezpečná, při aplikaci není nutné 

přemísťovat rostliny, zvířata, ani potraviny. Pobyt v místnosti při aplikaci není 

doporučen osobám s alergií na rostliny uvedené ve složení a také kvůli snížené 

viditelnosti. 

• Při manipulaci a aplikaci používejte vhodné rukavice a bezpečnostní brýle 

 

Odstranění odpadů 

Nepoužité zbytky kapaliny smíchat s velkým množstvím vody a vylít do kanalizace.  

Prázdné obaly vypláchnout vodou a předat k recyklaci nebo likvidaci. 
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