
Popis výrobku:
Bezalkoholová pěna k okamžitému použití na čištění a dezinfekci toaletních
sedátek uživateli toalety. Účinkuje rychle a spolehlivě. Šetrný k materiálu, schne
rychle a zcela, nezanechává žádné dráždící zbytky na pokožce. Certifikovaný
podle ÖGHMP a VAH. Dermatologicky testováno. Bez parabenů a silikonů.
Velmi vhodná pro senzitivní pleť a alergiky.

Jednotka balení:
6 x 0,3 kg č. výr. 4110707901

Hodnota pH:
neutrální

Použití | Oblast použití:
wcDISINFECT se pomocí dávkovače XIBU SEATCLEANER dává na složený
toaletní papír. Omýt WC sedátko a nechat oschnout. Baktericidní včetně MRSA,
fungicidní dle VAH: konc. - 5 min. ÖGHMP: konc. - 1 min. Účinný proti obaleným
virům vč. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (ohraničený virucidní dle RKI): konc. -
30 sek; rota viry: konc. - 30 sek.; Papova/polyomaviry: konc. - 2 min.

Dávkování:
Jedna dávka pro aplikaci.
Spektrum účinnosti wcDISINFECT:

Testy podle VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Zkušební norma Čas účinku Dávkování Zatížení

VAH / ÖGHMP
baktericidní / levurocidní

5 min. 100 % vysoké

ÖGHMP
baktericidní / levurocidní

1 min. 100 % vysoké

RKI / DVV
omezeně virucidní (obalené viry)

30 s 100 % nepatrné

RKI / DVV
(rotavirus)

30 s 100 % nepatrné

Název výrobku: wcDISINFECT
Výrobková řada: HYGIENA koupelny | Dezinfekce
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Doplňkové zkoušky podle EN:

Zkušební norma Čas účinku Dávkování Zatížení

EN 14476
virucidní (SV 40)

2 min. 100 % vysoké

Bezpečnostní opatření:
Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím přečíst
označení a informaci o výrobku.

Skladování:
Nádobu udržovat uzavřenou. Z důvodů zachování kvality nutné skladovat v
suchu a při pokojové teplotě.

Doporučení výrobku:
Jako alternativu doporučujeme náš dávkovač LUNA hygieneAUFLAGEN s
pasujícím WC kryty k zabránění kontaktu s infekcí při používání WC sedátek.

Europaleta:
136 kartonů

Prodejní jednotka:
kartón
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