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(510) CS: (1) čisticí prostředky s dezinfekčními vlastnostmi k použití při
výrobních procesech, čisticí prostředky s antibakteriálními vlastnostmi k
použití ve výrobních procesech, čisticí prostředky k použití v
průmyslových a výrobních procesech, čisticí prostředky pro průmyslové
účely; (3) čisticí prostředky, čisticí prostředky na ruce, čisticí prostředky
pro domácnost; (5) léčiva a veterinární přípravky a výrobky, obvazy,
obvazový materiál a aplikátory léčebných přípravků, přípravky na
dezodoraci a čištění vzduchu, krytí (zdravotnické potřeby), baktericidní
čisticí prostředky; (9) ochranné a bezpečnostní prostředky, ochranné
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