
Termékleírás:
Alkoholmentes, felhasználásra kész hab a felhasználó általi WC-ülőke tisztítás-
hoz és fertőtlenítéshez. Gyorsan és megbízhatóan fejti ki hatását. Felületkímélő,
gyorsan és teljesen felszárad, nem hagy maga után bőrirritáló vegyszermarad-
ványt. Az ÖGHMP és DGHM/VAH által tanúsított. Bőrgyógyászatilag tesztelt.
Szilikonmentes és parabénmentes. Bőrbarát. Allergiások számára is kiváló.

Csomagolási egység:
6 x 0,3 kg Cikkszám: 4110707901

pH-érték:
semleges

Felhasználás | Alkalmazási terület:
A wcDISINFECT-et a XIBU SEATCLEANER adagolóból adagoljuk az összehaj-
tott wc-papírra. Ezzel törölje át a wc ülőkét és hagyjuk megszáradni. Baktericid,
MRSA ellen is hatásos, fungicid VAH szerint: konc. - 5 perc; ÖGHMP szerint:
konc. - 1 perc hatóidővel hatásos burkos vírusok ellen is: HBV/HIV/HCV/Vac-
cina/BVDV beleértve (virucid RKI szerint): konc. - 30 msp. alatt hatásos, rotaví-
rus esetén konc. - 30 msp.; papova/polyoma vírus esetén pedig konc. - 2 perc
hatóidő.

Adagolás:
Felhasználásonként 1 adag.
Hatásspektrum wcDISINFECT:

VAH/ÖGHMP/RKI/DVV szerinti tesztek

Vizsgálati norma Hatóidő Adagolás Terhelés:

VAH / ÖGHMP
baktericid / levurocid

5 perc. 100 % magas

ÖGHMP
baktericid / levurocid

1 perc. 100 % magas

RKI / DVV
szelektív vírusölő hatású (burkos

vírusok)

30 sek. 100 % csekély

Terméknév: wcDISINFECT
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA | Fertőtlenítés
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RKI / DVV
(Rotavírus)

30 sek. 100 % csekély

Kiegészítő EN tesztek

Vizsgálati norma Hatóidő Adagolás Terhelés:

EN 14476
virucid (SV 40)

2 perc. 100 % magas

Figyelmeztetés:
A fertőtlenítőszert használja biztonságosan. Felhasználás előtt olvassa el a
használati utasítást.

Tárolás:
A tartóedény zárva tartandó. Minőségi okokból szobahőmérsékleten tárolandó.

Termékajánlás:
Alternatívaként ajánljuk a LUNA higiénikus ülokepapír adagolót a megfelelő higi-
énikus ülokepapírral, az érintkezéssel útján terjedő fertőzések ellen.

Eu raklap:
136 karton

Értékesítési egység:
karton
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