
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 san 

arcana 

the hygiene solution 

san 

течен концентрат за 

професионална дезинфекција и 

чистење на санитарни простории.  

 Кратко контактно време со 

употреба на концентратот 

 Отстранува нечистотија, 

бигор и уринарни остатоци 

(кисела pH вредност) 
 Материјална компатибилност 

на керамички површини 

 Без алдехиди 

 Тестиран согласно европските 

стандарди  

Места на примена: 
 
Дезинфекција и чистење на 

санитарни простории и санитарни 

чворови, како на пример подови, 

ѕидни површини, тоалети, 

мијалници, тушеви, кади. Погоден 

за употреба на ѕидни и подни 

плочки, како и емајл отпорен на 

киселини. 

Методи/инструкции за употреба: 
 
arcana

®
 san може да се користи 

како концентрат или како работен 

раствор (разреден со вода). 

Особено во случај на поголемо 

онечистување, се препорачува 

концентратот да се испрска 

директно на површините кои треба 

да се исчистат. Кога концентратот 

на arcana
®
 san се користи за брза 

дезинфекција, се препорачува 

третираната површината да се 

исплакне со вода. Чистењето на 

поголеми површини (подови, 

ѕидови), се врши со разредениот 

работен раствор. Нечистотијата, 

бигорот, како и уринарни 

остатоци, arcana
®
 san лесно ги 

отстранува. 

Препорачани концентрации за 

употреба: 
 
Се препорачува да се користи 

производот како концентрат за 

нормално онечистените области, 

земајќи го во предвид контактното 

време од 5 минути. 

 

Микробиолошка ефикасност: 
 
arcana

®
 san делува бактерицидно и 

левуроцидно. 

Концентрации на 

употреба/контактно време: 

бактерицидно 
левуроцидно 

2% (20мл/л) 
2% (20мл/л) 

 5 мин. 
60 мин. 

чистење и 

дезинфекција 

киселa pH вредност 

идеално за санитарни 

простории 

тестирана 

компатибилност со 

материјали 

Premium Euro Norm – tested in  

accordance with EN 1276, 1650, 13697 



 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 san  

san 

Информации за производот: 

 
состав: 

100 гр. содржи: 
9.23 гр. кватерна амониумова сол, 

бензил-C12-16-алкилдиметил, 

хлориди, 0.8 g дидецил диметил 

амониум хлорид; 

Согласно регулативите (EC) Бр. 

648/2004:  

5 – 15 % 

Нејонски тензиди, мириси 

Други состојки: органски киселини, 

бои 

Хемиско-физички карактеристики: 
 
концентрат 

изглед: чиста, зелена течност 

pH вредност: приближно 1.3 

густина: приближно 1.05 гр/мл 

вискозност (DIN 53 211): < 15 сек 

1% раствор за употреба 

изглед: чист,светло зелен раствор 

pH вредност (во вода од чешма): 

приближно 2.8 

Пакување: 

Обележување согласно EC 

директивите: 
 

C: корозивен 

N: штетен за околината 

R34: предизвикува изгореници 

R50: многу токсичен за водени 

организми 

S26: во случај на контакт со очите,   

веднаш да се измијат со поголема 

количина на 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 произведува согласно 

напредни, безбедни и еколошки 

прифатливи производствени 

стандарди, истовремено одржувајќи 

ги високите стандарди за квалитет. 

Наш допринос за околината: 

биолошки деградирачки согласно 

OECD 301 D! 
 

 

шише од 1 литар 

канистер од 5 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. 15-7293/11  

 

 

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). 


