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NIPASEPT + 
 

НИПАСЕПТ +   
 
ТЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ  
ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ 
НА ГОЛЕМИ ПОВЪРХНОСТИ И ПРЕДМЕТИ 

       
Приложение 
 
Нипасепт + е предназначен за почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности и 
предмети в:  
• здравни и лечебни заведения – подове, тавани, стени, фоайета, коридори, стълбища, 
мебели (без медицински изделия) 
• обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални 
заведения), хотели и транспортни средства. 
• индустриални, фармацевтични, козметични, спортни и други обекти. 
• обекти за производство, преработка и търговия с храни 
• бита 
 
Свойства 
 
Нипасепт + е базиран на високоефективните почистващи и дезинфекционни свойства на 

Бензалкониевият хлорид. Препаратът не съдържа алдехиди, феноли или хлор. 
Активните му съставки са биоразградими. Не се инактивира от органична материя. 
Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния 
разтвор. Съдържа инхибитори на корозия и е съвместим с различни видове 
водоустойчиви материали. Притежава нисък алергичен потенциал и след употреба оставя 
приятен аромат на зелена ябълка. След прилагането му не е необходимо последващо 
измиване с вода, освен в случаите, когато третираните повърхности влизат в контакт с 
храни. След приготвяне, работните разтвори са годни за употреба до 14 дни. 
 
Външен вид:  Светло зелена течност 
рН:    10.5 – 12.5 
 
Състав на препарата 
 
Ативно вещество: Бензалкониев хлорид (CAS68424-85-1) - 25.0 g /  l00 g.   
 
Други съставки: Инхибитори на корозия, консерванти, оцветител, парфюмна композиция. 
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Спектър на действие 

Бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие. 

Микробиологична активност 
Концентрация 

(%) 
Метод на 

изпитване 
Експозиция 

Бактерицидно действие  
(P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae) 

0,25 EN 13727 60 min 

Фунгицидно действие  
(C.albicans) 

0,25 EN 13624 60 min 

Бактерицидно действие  
(P.aeruginosa, S.aureus, E.coli, E.hirae) 

2.0 
EN 1040 

EN 13697 
5 min 

Фунгицидно действие  
(C.albicans, A.niger) 

2.0 
EN 1272 

EN 13697 
5 min 

Вирусоцидно действие (вируси с обвивка) 0,25 EN 14476 30 min 

 
Начин на употреба: 
От препарата се изготвя 0,25% работен разтвор, чрез разреждане в съотношение 1:400 
(25ml на 10L вода) с вода. Прилага се чрез забърсване с подходящо средство ( моп, четка, 
кърпа и др), напръскване (с ръчна или машинна пръскачка) или потапяне/накисване на 
предмети при време на въздействие до 60 минути. Повърхностите влизащи в контакт с 
храни, след изтичане на времето на въздействие се изплакват с вода. При приготвяне на 
работните разтвори да се носят подходящи ръкавици, очила и работно облекло. 
 

Дозираща таблица 

Микробиологична активност 
Концентрация 

(%) 
Експозиция 

Бактерицидно действие и фунгицидно 
действие 
 

0,25 
25 ml/10 L 

60 min 

2.0 
200 ml/10 L 

5 min 

Вирусоцидно действие (вируси с обвивка) 
0,25 

25 ml/10 L 
30 min 

 
Предупреждения за опасност:  
Концентрираният препарат е вреден при поглъщане. Причинява тежки изгаряния на кожата 
и сериозно увреждане на очите. Силно токсичен за водните организми. 
 
Препоръки за безопасност:  
Да се съхранява извън обсега на деца.  
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се 
обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.  
ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата 
с вода/вземете душ.  
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 
минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. 
Продължавайте да промивате. При неразположение потърсете медицински съвет/помощ. 
 
Категория на потребители: масова и професионална 
 
Съхранение: В плътно затворена оригинална опаковка, в сухи и вентилирани помещения, 
далеч от пряка слънчева светлина, при температури от 5 до 35º С. 
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Опаковка: HDPE бутилки от 1 л и туби от 5 л 

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


