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ZHIVAHEX 
concentrate RFU 
 
ГОТОВ РАЗТВОР НА 
ЖИВАХЕКС КОНЦЕНТРАТ 
 

 
ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА ПРЕПАРАТ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И 
ПОЧИСТВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ НА БАЗАТА НА ХЛОРХЕКСИДИН 

 

Приложение 

Готов Разтвор на Живахекс концантрат е предназначен за 
дезинфекция и почистване на различни водоустойчиви 
повърхности, оборудване, мебели (без медицински изделия) в 
здравни и лечебни заведения.  
 
Повърхности и предмети в обекти за производство и търговия 
с храни, в обществения сектор и в бита.  
 
Подходящ е за използване върху повърхности в солариуми, 

сауни, парни бани, масажни маси, фитнес оборудване и др. 
 

Свойства 

Готов Разтвор на Живахекс концантрат е готов за употреба биоцид на базата на хлорхексидин 
диглюконат. Не съдържа формалдехид, феноли или свободен хлор. Активните му съставки са 
биоразградими. Не оказва алергизиращо действие. Притежава широк спектър на гермицидно 
действие и е съвместим с голямо разнообразие от материали.  
 
Външен вид:  Безцветна до бледожълта прозрачна течност. 
pH (1 % р-р) 5.0 – 6.5 
 

 
Състав на препарата:  
Всеки 100 g Готов Разтвор на Живахекс концантрат съдържат: 
 
Активни вещества: 0,5 g Хлорхексидин диглюконат (CAS 18472-51-0) 
 
Други съставки: ПАВ, парфюмна композиция 
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Спектър на действие: 

Бактерицидно (P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae), фунгицидно (C.albicans, A.niger) и вирусоцидно 
(HIV/HBV) действие.  

EN 1276, EN 1650, EN 13727, EN 13624, EN 13697, Стандарт на германската асоциация по вирусни 
заболявания. 

 

 

Начин на приложение: 

 Подлежащите на дезинфекция повърхности се напръскват от разстояние (около 50 см) до пълното 
им омокряне с разтвора. След експозицията третираните повърхности се посушават с чиста 
кърпа/салфетка, ако е необходимо. Повтаряйте процедурата след всяко използване на повърхността. 
След изтичане на дезинфекционното време обработените повърхности и предмети могат да се 
използват без последващо измиване с вода. 

 

Условия на съхранение 

Да се пази от достъп на деца. Да се съхранява на сухо и проветриво място, в добре затворена 
оригинална опаковка далече от пряка слънчева светлина, при температура от 5° – 37 °С. 

 
Предпазни мерки. При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси 

медицинска помощ.  

Третиране на отпадъчни количества и опаковки.  

Да не се допуска изпускането му в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния 
лист за безопасност. 

Опаковка: Флакони от 750 мл. с пулверизатор и туба 3 литра. 

Срок на годност: 2  години  

 
ЖИВАС ООД 
1592 София, бул. „Асен Йорданов” №14   
Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507  
zhivas@techno-link.com; www.zhivas.com       

Начин на приложение 

Обект на дезинфекция 
Работен 
разтвор 

Начин на употреба Експозиция 

Работни плотове, масажни 

маси, фитнес оборудване, 

различни водоустоичиви 

повърхности в здравни, 

обществени заведения, и в 

бита. 

 

Готов разтвор 
Напръскване до омокряне и 

подсушаване с кърпа. 
15 минути 


