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BODOXIN® AH 
 
Široké spektrum baktericidního a fungicidního účinku 
Spolehlivá konzervace parní komory 
Neobsahuje chlormethylisothiazolinon 
  

 
Bodoxin® AH je biocid založený na alifatickém hemia-
ctalu. Tato účinná látka poskytuje jak rychlou tak 
dlouhotrvající účinnou ochranu proti bakteriím, včetně 
gram-pozitivních a gram-negativních bakterií, stejně 
jako kvasinek a plísní. 

 
Oblasti použití a doporučené dávkování 
 
Na konzervování: 
disperzních barev   0,10–0,20% 
pryskyřice, klihu a lepidel  0,10–0,20% 
disperzí a emulzí   0,10–0,20% 
provozních kapalin   0,10–0,15% 
čistících a pracích prostředků  0,10–0,20% 
přípravků na bázi vody   0,10–0,20% 
chladících prostředků-koncentrátů 2,00–3,00% 
stavební chemie    0,10–0,20% 

 
 
K zakonzervování: 
systémů s chladící emulzí  0,10-0,15% 

 
Doporučujeme určit pomoci laboratorních testů opti-
mální koncentraci konzervačního prostředku 
s ohledem na účinnost, odolnost výrobku a snášenli-
vost s materiály. 
Naši specialisté v laboratoři vás rádi podpoří. 

 
Klasifikace a označování 
 
Klasifikace: 
Xn, zdraví škodlivý 

 
R-věty: 
22 Zdraví škodlivý při požití. 
38 Dráždí kůži. 
41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

 
S-věty: 
26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vyplách-
něte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při práci nosit vhodné rukavice a ochranné brý-
le/ochranu obličeje. 

Vlastnosti výrobku 
Vzhled:  bezbarvá kapalina 
Zápach: charakteristický 
Hodnota pH: 3,5-5,5 
Hustota: 1,233-1,249 g/cm

3
 (20 °C) 

 
Informace k zpracování 
pH rozsah:              3-10 
Maximální teplota:  80 °C 
Rozpustnost:          mísitelný s vodou, s 
jednoduchými alkoholy a glykoly 
 

Účinné látky 

 
(Ethylendioxy)dimethanol (EDDM) 
 

Nepřímý kontakt s potravinami 
Výrobky konzervované s Bodoxin® AH odpovídají: 
FDA § 175.105, 176.170, 176.180 
BfR XIV, XXXVI 

 
Balení, skladování a trvanlivost 
 
K dispozici jsou tato balení: 
25 kg (kanystr), 200 kg (sud), 1000 kg (IBC) 
 

Doporučené podmínky pro skladování: 
Skladovat pouze v originálním balení. Chránit před 
horkem, mrazem a přímým slunečním zářením. 
 

Trvanlivost: 
24 měsíců od data výroby 
 

Přeprava: 
Bodoxin® AH není nebezpečný náklad ve smyslu 
přepravních předpisů. 
 

Dodržování legislativy o biocidech 
Naše výrobky splňují požadavky výrobních předpisů o 
biocidech jakož i jiné zákonné rámcové podmínky. 

 
    

 
Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu znalostí. Změny jsou vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické údaje platí měřící a výrobní tolerance obvyklé 
v oboru. Lze získat bezpečnostní list. 


