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POPIS PRODUKTU 
Produkt LOCTITETM Hygiene Spray má nasledovné 
charakteristické vlastnosti: 
 
Technológia Čistiaci prostriedok 
Chemický typ Biocíd 
Vzhľad Bezfarebná látka 
Vytvrdzovanie Neaplikovateľné 
Aplikácia Čistenie vzduchu a predmetov 
Metóda nanášania Sprej 
 
Produkt LOCTITETM Hygiene Spray je viacúčelový sanitačný 
sprej, ktorý neutralizuje nepríjemný zápach, vyvolaný 
mikroorganizmami, fajčením a podobne. Po aplikácii produktu 
zostáva na mieste čerstvá mentolová a eukalyptová aróma.   
Produkt nijako nepoškodzuje predmety ani nezanecháva po 
sebe škvrny na textile, ani na iných predmetoch. 
 
TYPICKÉ POUŽITIE PRODUKTU 
●   Sanitačná ošetrenie vzduchu v systémoch  
     klimatizácie automobilov 
●   Sanitačné ošetrenie interiérov automobilových  
     kabín, ťahačov, dodávkových automobilov,  
     karavanov a lodí. 
●   Sanitačné ošetrenie vzduchu vo verejných  
     miestnostiach, hoteloch a na rozličných  
     pracoviskách 
 
 
Inštrukcie na používanie 
●  Na sanitačné ošetrenie v systémoch klimatizácie  
    automobilov a interiérov 

Povrchy ošetrovaných predmetov treba najskôr dôkladne 
vyčistiť.   Nádobku so sprejom treba pred použitím dôkladne 
potriasť. Vypnite motor vozidla a vykonajte potrebné 
bezpečnostné opatrenia. Zapnite klimatizáciu vozidla 
v recyklačnom móde s úplne otvoreným ventilom.    
Aplikujte jednu dávku produktu – silne stlačte gombík na 
veku, dokiaľ nezacvakne. Produkt začne z nádobky 
automaticky striekať.   Nádobku držte vo vertikálnej polohe 
voči podlahe. Opustite automobil a zatvorte dvere. Potom 
nechajte produkt účinkovať  15 minút. Nakoniec otvorte 
všetky dvere a priestor vyvetrajte. 
 

●  Na sanitačné ošetrenie verejných miestností  
    a rozličných pracovísk 

Nádobku so sprejom treba pred použitím dôkladne potriasť.    
Aplikujte opakované dávky produktu – mierne stlačte 
gombík na veku a priestor nasprejujte buď zo stredu 
miestnosti, alebo na niekoľkých miestach vo vzdialenostiach 
približne tri až štyri metre, podľa rozmerov miestnosti. 
 

●  Na sanitačné ošetrenie umývateľných povrchov  
    rozličných predmetov 
Povrchy ošetrovaných predmetov treba najskôr dôkladne 
vyčistiť. Nádobku so sprejom treba pred použitím dôkladne 
potriasť. Produkt striekajte miernym stlačením gombíka na 
veku zo vzdialenosti 15 až 20 centimetrov, dokiaľ sa celý 
povrch predmetu nepokryje tenkým povlakom produktu.   
Ponechajte produkt dobre vyschnúť. 
 
 

VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA: 
Informácie o bezpečnom používaní tohto produktu si nájdete 
v Karte bezpečnostných údajov - Material Safety Data Sheet 
(MSDS). 
Tento dokument nie je určený na špecifikáciu produktu. 
Technické dáta, obsiahnuté v tomto dokumente, sú určené len 
na základnú informáciu používateľov. Pokiaľ potrebujete 
presnejšie informácie o vlastnostiach produktu, jeho 
špecifikáciách a o odporúčaných spôsoboch použitia, 
kontaktujte prosím miestne oddelenie kvality našej 
spoločnosti. 
 
Skladovanie 
Tento produkt je klasifikovaný ako horľavý a preto ho treba aj 
skladovať primeraným spôsobom v súlade s aktuálne platnými 
predpismi. Neskladujte ho v blízkosti oxidačných prostriedkov 
ani horľavých materiálov.    
Produkt by mal byť skladovaný v neotvorených nádobách na 
suchom chladnom mieste. Informácie o podmienkach 
skladovania nájdete na obale výrobku. 
Produkt sa má skladovať pri teplotách medzi 8C až 21C, 
pokiaľ na štítku nie je niečo iné. Skladovanie pri teplotách 
pod 8°C alebo nad 28°C môže zhoršiť vlastnosti produktu.  
Spoločnosť Henkel nemôže preberať na seba zodpovednosť 
za produkty, ktoré boli kontaminované, alebo ktoré neboli 
skladované za predpísaných podmienok. Doplnkové 
informácie získate vo Vašom miestnom centre technického 
servisu „Technical Service Center“ alebo u miestneho 
zástupcu zákazníckeho servisu „Customer Service 
Representative“. 
 
Poznámka 
Údaje, obsiahnuté v tomto dokumente sú určené len na 
informáciu a pokladajú sa za  hodnoverné.  Nemôžeme však 
prebrať zodpovednosť za výsledky, dosiahnuté inými, lebo 
nemáme kontrolu nad ich metódami.  Je na zodpovednosti 
používateľa, aby rozhodol o vhodnosti produktu pre niektorý 
účel použitia pri práci, spomenutý v tomto dokumente a aby 
prijal také bezpečnostné opatrenia pri práci, aby boli vhodné 
na zabezpečenie ochrany majetku , zachovania bezpečnosti 
osôb a ich zdravia, aby nevzniklo riziko nehody pri manipulácii 
a použití produktu.  V zmysle predošlého upozornenia 
firma Henkel Corporation výslovne vylučuje akékoľvek 
záruky výslovné, alebo nepriamo zahrnuté a odvodené, 
vrátane záruk predajnosti alebo vhodnosti na určité 
partikulárne použitie, vzniknuté z predaja, alebo použitia 
produktov Henkel Corporation.  Firma Henkel Corporation 
výslovne vylučuje aj akúkoľvek zodpovednosť za 
následné alebo náhodné škody akéhokoľvek druhu, 
vrátane straty na zisku.  Diskusia v tomto dokumente 
o rozmanitých procesoch alebo o zložení nemôže byť 
interpretovaná ako ich zverejnenie, oslobodené od cudzieho 
patentového vlastníctva, alebo od licencií na patenty 
spoločnosti Henkel Corporation ktorými môžu byť chránené 
tieto procesy, alebo zloženia.  Odporúčame ďalej, aby si 
každý budúci používateľ najskôr produkt pred riadnym 
opakovaným použitím otestoval s použitím týchto dát .  Tento 
produkt môže byť chránený jedným, alebo viacerými patentmi, 
alebo patentovanými aplikáciami v Spojených Štátoch, alebo 
v cudzích zemiach. 
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Používanie obchodnej značky 
S výnimkou výslovného označenia, všetky obchodné značky 
uvedené v tomto dokumente sú obchodnými značkami 
spoločnosti Henkel Corporation v USA a v iných krajinách.   
Znak ® označuje obchodnú značku, registrovanú na úrade 
patentov a obchodných značiek „U.S. Patent and Trademark 
Office“. 
 
Referencie 1.1 
 




