
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 alca combi 

arcana 

the hygiene solution 

alca combi 

течен концентрат за дезинфекција 

и чистење, базиран на 

комбинација од ароматични 

алкохоли, кватерни амониумови 

соли, амфотерни глицерински 

деривати и нејонски тензиди. 
. 

 Без алдехиди 

 Нуди првокласна хигиенска 

заштита 

 Дава одлични оптички 

карактеристики 

 Свеж, пријатен и суптилен 

мирис 

 Тестиран согласно 

европските стандарди 

Места на примена: 
 
Дезинфекција и чистење на сите 

видови површини, во сите области 

каде се бара хигиенска безбедност: 

• особено за области кои се 

чувствитетлни во поглед на мирис 

• на чувствителни материјали (на 

пример, акрилни стакла) 

• во критични/чувствителни области 

на производство (на пр. во 

прехранбена, фармацевтска и 

козметичка индустрија). 

Методи/инструкции за употреба 

 
Да се приготви раствор за употреба 

до посакуваната концентрација. 

Точното дозирање на препаратот е 

можно со помагалата за дозирање. 

Може да се врши дозирање и преку 

централни и локални апарати за 

дозирање. Може да се користи со 

пребришување на површините на 

подот или други пребришувачки 

области. Обратете внимание 

површините да бидат целосно 

навлажнети. Опремата треба темелно 

да се исчисти со вода. Бидејки 

содржи катјонски активни состојки, 

мешањето со други чистачи 

или пребришувачки средства за нега, 

може да има ефекти врз 

микробиолошките перформанси на 

производот и може да предизвика 

проблеми кој се однесуваат на 

техничката примена. Мешањето на 

препарати треба да се направи само 

после извршена консултација со 

schülke. arcana
®
 alca combi има одлични 

чистачки перформанси, и затоа 

дополнително користење на адитиви за 

чистење не е неопходно. Дополнително 

одржување на подот може да биде 

корисно доколку се применува и зависи 

од видот и составот на подот. 

Препорачани концентрации на 

употреба: 
 
Се препорачува дозирање во 

концентрација од 0,5 % при нормално 

онечистени области, земајќи го предвид 

контактното време од 60 минути. 

Микробиолошка ефикасност: 
 
arcana

® 
alca combi делува против: 

бактерии, габи и поедини вируси. 

Проблематични микроби специфични 

за областите со храна, како на пример, 

салмонели или листерии, исто така, се 

уништуваат со сигурност. 

 

Концентрации на 

употреба/контактно време: 

бактерицидно 
фунгицидно 

0.5% (5мл/л) 
0.5% (5мл/л) 

60 мин. 
60 мин. 

без алдехиди 

широка ефикасност 

добри чистачки 

перформанси 

базна pH вредност 

Premium Euro Norm – tested in 
accordance with EN 1276, 1650, 
13697 



 

 ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 alca combi  

alca combi 

информации за производот 

 
состав: 

100 гр. содржи: 

22 гр. кватерни амониумови 

соли,бензил-C12-16-алкилдиметил 

хлориди, 17 гр. 2-феноксиетанол, 

0.9 гр. аминоалкил глицини (амини, 

n-C10-16-алкил-триметилен 

ди-реакциски продукти на 

хлороцетна киселина). 

Согласно регулативите (EC) Бр. 

648/2004: 5 – 15 % нејонски тензиди, 

парфеми. 

Хемиско-физички карактеристики: 
 
изглед: чиста, зелена течност 

pH вредност (концентрат): 

приближно 8.6 

pH вредност на 0.5 % раствор: 

приближно 8 – 9 

густина(20 °C):  

приближно 1.01 гр/цм
3
 

Пакување: 

Обележување согласно EC 

директивите: 
 
C: корозивно 

N: штетен за околината 

R22: штетен по здравјето, ако се 

проголта 

R34: предизвикува изгореници 

R50: многу токсичен за водни 

организми 

S26: во случај на контакт со очите,   

веднаш да се измијат со многу вода 

и да се побара лекарска помош 

S35: отпадот и контејнерите мора да 

се отстранат на безбеден начин 

S36/37/39: при работа да се носи 

соодветна заштитна облека, 

ракавици (на пр. од бутил гума) и 

заштита за очи и лице. 

S45: во случај на незгода или 

доколку не се чувствувате добро, 

веднаш да се побара медицинска 

помош (доколку е можно да се 

покаже упатството). 

S61: да се избегнува ослободување 

во околината. Да се обезбедат 

специјалните инструкции - 

консултирачките листи со 

безбедносните податоци.  

Еколошки информации: 

 
Schülke ги произведува своите 

производи согласно најновите, 

безбедни и за околината 

пријателски методи, економично и 

одржувајќи ги високите стандарди 

за квалитет. Наш допринос за 

околината: биолошки 

разградувачки согласно OECD 301 

D.   
 

 

Шише од 2 литри 

Канистер од 5 литри 

Канистер од 30 литри 

Специјални инструкции 
 

Користете го средството за 

дезинфекција безбедно. Пред 

употреба секогаш да се прочита 

упатството и информациите за 

производот.  

 

 

 

 

 

 

Решение: решение за пуштање во 

промет на биоциден производ во РМ 

бр. 15-7293/7 
 

Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and 
has a validated environmental ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 
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Производител: 

Schülke, 22840 Norderstedt, 

Германија 

Застапник за Македонија: 

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 

36/4,  

тел. +389 22 774196,  
pfc-md@t-home.mk 
 

Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and 
has a validated environmental ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 


