
         ŘÍHA – DEODORIZER 3DV 
 

KONCENTRÁT – ŘEDÍ SE VODOU 
 

DEODORANT NA VODNÍ BÁZI S BAKTERICIDNÍM, PROTIZÁPACHOVÝM ÚČINKEM A VŮNÍ 
 

Vysoce efektivní přípravek umožňující použití buď jako postřik s povrchovým dezodorizačním baktericidním účinkem 
nebo jako prostorový spray. Chemicky deaktivuje příčinu mnoha zápachů a poskytuje před nimi dlouhotrvající ochranu a 
efekt. Eliminuje zápach ze zatuchlého cigaretového kouře, odpadků, nevětraných prostor, potu, výkalů, zvratků, 
domácích (pokojových) zvířat, vařených jídel, zbytků jídel, připálenin, sanitárních místností, nemocnic a sanatorií. 

 

� V řadě aplikací přetrvává efekt po řadu dní. 
 

� Víceúčelový. 
 

� Koncentrát je ekonomický – ředí se vodou podle Vaší potřeby. 
 

� Již malé množství poskytuje efektivní účinek. 
 

� Příjemná vůně těchto druhů: BOROVICE, CHERRY, CITRUS, OCEÁN, GREP s MANDARINKOU 
 

� Dezodorizační přídavek s baktericidním účinkem. 
 

� Cca 10 – 15ml. přidaných do kbelíku nebo šamponovače dodá příjemnou vůni do čištěné oblasti. 
 

� Jednoduché ředění přiloženou odměrkou. K balení 5 lit. je přiložena odměrná lahev dvouhrdlá 1 lit. 
 
Před použitím čtěte etiketu a bezpečnostní list. 
 
Vhodný pro: hotely, restaurace, veřejná místa, ordinace, nemocnice, kanceláře, fitnes, veterinární stanice, školy, 
markety, konferenční sály, márnice, atp. 
Aplikujeme dle nutnosti pro dosažení účinného efektu a k provonění daných prostor. 
  
Použití: 
JAKO POSTŘIK: je účinný podle normy ČSN EN 14561 na tyto bakterie:  
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae. Použití na plochy, lisy na 
odpadky, odpadkové nádoby, výlevky, záchody a záchodové mušle, cigaretové popelníky, špinavé ložní prádlo atp. 
 
ŘEDĚNÍ A EXPOZICE: 30 ml na 1 l vody = 10 minut expozice, 15 ml na 1 l vody = 30 minut expozice. 
 
JAKO DEODORIZER PROSTOROVÝ SPRAY: naředit 30 ml na 1 litr vody (koncentrace 1:33).  (Vyzkoušejte si i vlastní 
ředění.) Nerozptylujte nad vlhkou látkou nebo textilem, protože může dojít ke změně barvy. Proveďte test na malé ploše 
před použitím. 
SPRAY: je vhodný do restaurací, motelů a hotelových pokojů,  fitnes, klimatizačních filtrů, výtahů, kuchyní, jídelen a 
společenských místností, čekáren, hal, skříněk, šaten, nemocničních místností, ordinací atp. 
 
JAKO OPLACHOVÁ VODA: přidejte 10 – 15 ml na konečné setření podlahy. 
 

BALENÍ: OBSAH 1 a 5 litrů. Trvanlivost 3 roky od data výroby. 
Kvalitní rozprašovač pro použití je k dodání také. 
 

BEZPEČNOST: Veškeré informace o bezpečném zacházení, první pomoci, skladování a likvidaci odpadu naleznete 
v bezpečnostním listě. 
 

 

K dezodoraci ploch v potravinářství můžete používat dezinfekční a deodorační přípravek „ŘÍHA M. U. D. 7, který 
je bez vůně nebo jiného pachu a proto nehrozí přenos na potraviny.  
 

 

VÁŠ DODAVATEL:                                Výrobce: 
Vladimír Říha                                 Výhradně pro firmu 
Tři Dvory 164, 280 02 Kolín 2                               Vladimír Říha vyrábí 
+ 420 603 700 230                                                                       JP COSMETICS s.r.o. 
v.riha@dezinfekcepro.cz                                               Kolín 
 
 
 
Všechny informace v tomto dokumentu jsou založeny na praktických zkušenostech a / nebo laboratorních testech. Vzhledem k velkému spektru podmínek pro využití a 
nepředvídatelným lidským faktorům, doporučujeme vždy vyzkoušet naše výrobky před konečným použitím.Tento technický list byl pravděpodobně již revidován na 
základě legislativy, dostupnosti jednotlivých složek nebo nově získaných informací.Je možné poslat na požádání poslední variantu v platném znění, která je zároveň 
jediným platným zněním. 


