
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 combi 

arcana 

the hygiene solution 

combi 

Чистење и дезинфекција во еден чекор 

 Одлична моќ на чистење, дури и во 

случај кога рацете се силно 

извалкани со протеини, маснотии и 

други тврдокорни нечистотии 

 Мирисот на производот е согласно 

барањата за работа со храна и работа 

во кујна 

 Не наштетува при обработка на храна 

 Тестирано согласно европските 

стандарди 

Места на примена 

Течен производ за антимикробно миење 

на раце, особено погоден за работа со 

храна и работа во кујна. 

Методи/Инструкции за употреба 

arcana
®
 combi се нанесува неразреден, 

како течен сапун. 

Начин на употреба / 

Дозирање 

Дезинфекција на раце: да се втрие 3 ml 

arcana
®
 combi во неразредена форма 

подеднакво на рацете во период од 1 

минута, потоа да се додаде вода и да се 

мијат уште една минута. Да се обрне 

особено внимание на ноктите. На крај 

рацете да се исплакнат со вода.  

Миење на раце: да се втрие 3 ml arcana
®
 

combi во неразредена форма во период 

од 30 секунди, потоа да се додаде вода 

за да се направи пена и да се мијат уште 

30 секунди. На крај да се исплакнат со 

вода. 

Податоци за производот 

Состав: 

100 g содржи: 10.0 g propan-1-ol, 8.0 g 

propan-2-ol, 2.0 g biphenyl-2-ol. 

Согласно регулативите (EC)  

Бр. 648/2004: 5 - 15 % 
amphoteric tensides, 5 – 15 % сапун, 

< 5 % EDTA and salts thereof, мириси 

Хемиско-физички карактеристики: 
Изглед: чиста, жолта, 

благо вискозна течност 

Густина: (20°C): 1.00 g/cm
3
 

Вискозност (20°C): 400 – 700 mPa.s 

pH вредност: околу 8.0 

Температурна стабилност: 

-5 °C до + 40 °C 

Точка на палење: (DIN 51755) 30 °C 

Микробиолошка ефикасност 

arcana
®
 combi дечува: 

бактерицидно и левуроцидно. 

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 
левуроцидно 

концентрат 
концентрат 

1 мин. 
1 мин. 

чистење и 

дезинфекција 

одлична моќ на чистење 

согласно барањата за 

заштита при работа со 

храна 

тестирано согласно 

европските стандарди 

Premium Euro Norm – tested in 
accordance with EN 1499, 1500, 
1276, 1650 



 

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). 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 combi 

combi 

Пакување 

1 L шише 

10 L канистер 
10 x 1 l 

1 x 10 l 

Обележување согласно EC директивите: 
Xi:   Надразнувачко 

R10: Запалив 

R41: Ризик од сериозни оштетувања на 

очите 

S67: Пареата може да предизвика 

поспаност и вртоглавица 

S25: Да се избегне контакт со очи 

S26: Во счучај на контакт со очите, веднаш 

да се измијат со голема количина на вода и 

да се побара лекарска помош 
S39: Да се носи заштита за очи/лице 

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.   

Специјални инструкции 
arcana

®
 combi содржи природни 

сапуни. Кога се користи тврда вода се 

препорачува испирање со топла вода 

за да се спречи таложење по цевките. 

Долгото чување на производот на 

температура пониска од +10ºC може 

да предизвика заматување на 

производот, кое исчезнува при 

повторно загревање на собна 

температура. Заматувањето не влијае 

врз микробиолошката ефикасност на 

производот. Дезинфекцијата и 

миењето на рацете ја прави кожата 

стресна и бара да се води нејзина 

грижа, па затоа е потребно да се 

користи заштитен лосион за раце 

најмалку по завршувањето со работа. 

Да не се користи производот во 

близина на извори на палење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: решение за пуштање во 

промет на биоциден производ во РМ 

бр. 15-7293/8  

 


