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komplexně a efektivně čistí, odstraňuje zápach

přírodní produkt, bez obsahu kyselin a dalších 
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bezoplachový s deodorizačními účinky   
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Charakteristika

Bakteriálně aktivní prostředek pro ruční čištění textilií, kober-
ců, čalounění a jiných nasákavých materiálů od organických 
nečistot a zbytků. Odstraňuje zápach organického původu, 
močový kámen v pisoárech a toaletách, skvrny od krve, vý-
kalů apod. Přípravek Flegactiv je směsí účinných přírod-
ních bakterií produkující enzymy, které jsou schopny rychle 
a účinně rozkládat a likvidovat organické odpady, jež jsou 
primárním zdrojem zápachu. Produkt obsahuje neutralizační 
složku, která velmi účinně působí na redukci široké řady zá-
pachů. Tento výrobek je ideální na čištění organických zbytků 
po moči, výkalech, zvratcích nebo potravin ze všech textil-
ních povrchů. Komplexně a efektivně čistí, odstraňuje zápach 
a zároveň osvěžuje daný interiér jedním pracovním úkonem. 
Zdroj zápachu je likvidován přirozeným procesem rozkladu, 
který bakterie následně stráví a nikoli pouze zapouzdřen, jako 
u řady jiných chemických produktů. Přípravek Flegactiv 
je přírodního charakteru, bez obsahu kyselin a dalších nebez-
pečných chemických látek.

Použití

Čištěný povrch nejprve mechanicky, smetákem, houbičkou 
nebo hadrem zbavte pevných nečistot a následně postižené 
místo důkladně navlhčete vodou. Na vlhkou část naneste ruč-
ním rozprašovačem dostatečné množství bakteriálního  pří-
pravku Flegactiv a vetřete ho do povrchu tkaniny. Místo 
musí být po celou dobu čištění nasáklé vodou, nikoli pouze 
vlhké na dotyk. Mokré prostředí je pro bakterie přirozené a ži-
votodárné. Suchem odumírají. Pokud to provozní podmínky 
umožňují, překryjte skvrnu mokrým hadrem s obsahem pří-
pravku Flegactiv. Zvýší se tím účinnost a zkrátí doba čiště-
ní. Ošetřovaná plocha musí zůstat co nejdéle vlhká, ideální je 
24 hodin. V případech výrazného znečištění pracovní postup 
opakujte. Přípravek lze také použít pro odstranění nežádoucí-
ho zápachu nohou z pracovní obuvi, sportovní výstroje hoke-
jistů, boxerů apod. Vhodný je taktéž k likvidaci nikotinového 
odéru po kuřácích, zápachu a skvrn po domácím zvířectvu 
jako jsou psi a kočky, z čalounění sedacího nábytku, postelí 
a autosedaček. Je bezoplachový s deodorizačními účinky.   
Široké možnosti využití tohoto produktu ulehčí a zpříjemní 
práci ošetřovatelům v oblasti zdravotní a sociální péče, ne-
mocnicích, ubytovacích zařízeních, hotelích, divadlech, úřa-
dech, sportovních zařízení i domácnostem.

Balení

Rozprašovač 500 ml
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Upozornění 

Flegactiv je přírodní produkt bez nebezpečných látek, ne-
vyžaduje Bezpečnostní list. Současně s výrobkem Flegactiv 
nepoužívejte jiné chemické prostředky.
Skladujte na suchém, chladnějším místě, teplota 5 – 20°C. Při prá-
ci doporučujeme používat ochranné pracovní prostředky jako 
jsou rukavice a brýle. 
Chraňte před mrazem. Zabraňte přístupu dětí. Určeno pouze pro 
profesionální použití.

První pomoc

Po požití vypít nejméně půl litru vody a vyvolat zvracení. 
Při vniknutí do očí vymyjte větším množstvím vody. 
Při styku s pokožkou omyjte kontaminované místo vodou a mý-
dlem. 


