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TECHNICKÝ LIST

MPD plus, s.r.o.

HVĚZDA

ČSN EN ISO 9001:2000

HVĚZDA AB + CC
DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK
S DEKONTAMINAČNÍMI ÚČINKY
Použití přípravku: Přípravek Hvězda je mikrobicidní
přípravek s vynikající účinností, který zanedbatelně ovlivňuje
ovzduší při dezinfekci povrchu a je dobře biologicky
rozložitelný. Přípravek má nízké náklady při aplikaci a obsahuje dobře oplachovatelné chemické
látky, které se běžně využívají pro mytí a dezinfekci v potravinářství. Jediným negativem použití
přípravku je složitost přípravy aplikačních roztoků ze dvousložkové směsi.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a
připojené informace o přípravku.
Složení aplikačního roztoku

Spektrum účinnosti






0,25% Hvězda AB
baktericidní
1% směs Hvězda AB a Hvězda CC (4:1)
baktericidní, fungicidní, virucidní
10% směs Hvězda AB a Hvězda CC (4:1)
baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní
Neředěná směs Hvězda AB a Hvězda CC
baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní
(4:1)
včetně havarijních situací
Složku AB 0,25% (2,5 ml AB v 1 litru vody) lze využít jako mycí prostředek s výrazně antibakteriálním
působením pro mytí povrchu v potravinářském průmyslu. Pomocné prostory není nutno oplachovat.
Směs složek Hvězda 1% (10 ml směsi složek Hvězda v 1 litru vody) se použije pro mytí povrchu a
zařízení v potravinářském průmyslu s širokým spektrem mikrobiologického působení.
Směs složek Hvězda 10% se použije jako dezinfekční prostředek na povrchy s dostatečnou sporicidní
účinností.
Směs složek Hvězda 50% se použije jako dezinfekční prostředek s širokým mikrobicidním spektrem
účinků včetně ovoidního působení. Roztok je možno využít pro dezinfekci stájí, nebo míst zatížených
výkaly zvířat. Před opětovným zástavem je třeba povrchy dobře opláchnout, nebo prostředek neutralizovat
chemicky.
Koncentrát Hvězda (4 hm. díly AB + 1 hm. díl CC) se použije pro složité asanační práce, účinnost
přípravku zde zahrnuje i bakteriální spóry, včetně spór Antraxu (MVDr. Bedřich Horyna, Státní veterinární ústav Praha,
100% roztok prostředku Hvězda redukoval v prostředí bez zátěže v čase 15. min. Bacilus Antracis Sterne (A 15, CN England 1937) o více než 8
logaritmických řádů).

MVDr. Anna Laciaková, PhD., MVDr. Vlastimil Laciak, CSc., prof. MVDr.
Dionýz Máté, PhD., Univerzita veterinárského lekárstva v Košiciach,
Biologickým pokusem na ovocytech kokcídií a vajíčkách roupů v trávicím
traktu pokusných zvířat bylo potvrzeno, že po působení činidla Hvězda v
100% a 50% koncentracích a 180 min 60 min a 30 min expozici vykazuje
vysokou účinnost na obě skupiny parazitů na jejich strukturu (vnitřní
strukturu i obaly). Parazité se v těle hostitelů nezachytili, nezačali se
rozmnožovat a odcházeli z těla zvířat v nezměněné podobě

Doporučená doba působení je 15 min. Účinnost byla ověřena v akreditovaných laboratořích Chemila spol.s
r.o., Hodonín a Decomkov s.r.o. Hradec Králové.
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Technologie aplikace přípravku: Směs složek připravíme denně čerstvou. Pro náročné
asanační práce s plným spektrem účinnosti používáme koncentrát. Pro běžnou dezinfekci povrchu
zředíme zásobní roztok vodou v poměru 1:100. Pozor: Roztoky nepřechováváme v kovových
nádobách. Plná účinnost roztoků je 48 hod po namíchání.
Doba působení: Pokud je to technicky možné je dobré nechat působit přípravek 15 – 30 min po
nástřiku aplikačního roztoku v tekuté či pěnové formě. Přípravek se chemicky postupně
vyčerpává. Po skončení doby působení je nutno přípravek opláchnout pitnou vodou.

Akutní toxicita pro vodní organizmy: Přípravek je nebezpečný pro vodní mikroorganizmy.
Nebezpečnost pro ryby je nízká, ale vysoká pro vodní organizmy (Dafnia magma).

Údaje o nebezpečnosti přípravku:
Složka AB obsahuje:
Ve 100g složky AB je obsaženo: 10g alkyldimethylbenzylamonim chloridu
Dále obsahuje: <5% hydroxidu sodného, <5% neionogenního tenzidu
Klasifikace složky AB: C
Žíravý,
N
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 34 Způsobuje poleptání.
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R 50 Vysoce toxický pro vodní organizmy.
Složka CC obsahuje:
Ve 100g složky CC je obsaženo: 20 g peroxidu vodíku
Zdraví škodlivý
Klasifikace složky CC: Xn
Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 22 Zdraví škodlivý při požití.
R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
S 2-26-27-28-36/37/39-45
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Okamžitě odložte veškeré
kontaminované oblečení. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení).

Pokyny pro manipulaci a skladování:
Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladovat v originálních obalech při teplotě 5 až 25 oC
mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů odděleně od potravin a krmiv. Doba trvanlivosti
24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu pro složku AB a 12 měsíců pro složku CC. Neuchovávejte
v kovových nádobách!!!

Informace pro přepravu:
Pozemní přeprava:
ADR Třída:
Výstražná tabule:
Číslo UN:

Složka AB
8
Corrosive
1719

Balení:

20L PE kanystr: 20 kg
24 ks
2

Obalů na paletě EUR (1200x800):
Počet vrstev:

Počet obalů ve vrstvě:

Složka CC
5.1
Oxidizing
2984

Hmotnost palety: 535 kg
Dostupnost:
skladem

12

Výrobce: MPD plus, s.r.o. Rakovník, Nábřeží Dr. Beneše 2307, Rakovník CZ 26901
Informace na telefonu: + 420 313 513 961, Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz,
www.mpd.cz
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