
Descriere produs:
Spumă fără alcool, gata de utilizare, pentru curățarea și dezinfectarea scaunului
de toaletă de către utilizatorul acesteia. Acționează repede și fiabil. Protejează
materialul, se usucă repede și complet, nu lasă urme de resturi iritante.
Certificat după ÖGHMP și VAH. Verificat dermatologic. Liberă de parabeni și
siliconi. Ideal pentru o piele sensibilă precum și pentru alergici.

Unitate de ambalare:
6 x 0,3 kg Cod art. 4110707901

valoare pH:
Neutru

Folosire | Domenii de utilizare:
wcDISINFECT se aplică pe hârtia igienică împăturită, prin intermediul
dispenserului XIBU SEATCLEANER. Ștergerea și uscarea scaunului de toaletă.
Bactericid incl. MRSA, conform fungicid VAH: conc. - 5 min. ; ÖGHMP: conc. - 1
Min. Eficient împotriva virusurilor încapsulate, inclusiv HBV/HIV/HCV/Vaccinia/
BVDV (limitat virucid conform RKI): conc. - 30 sec.; rotavirusuri: conc. - 30 sec.;
virusuri Papova/Polioma: conc. - 2 min.

Dozarea:
O porție la fiecare utilizare.
Spectru de acțiune wcDISINFECT:

Teste conform VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Metodă de testare Expunere Dozare Încărcare

VAH / ÖGHMP
baktericid / levurocid

5 min. 100 % ridicată

ÖGHMP
baktericid / levurocid

1 min. 100 % ridicată

RKI / DVV
limitat virucid (virusuri încapsulate)

30 sec. 100 % scăzută

RKI / DVV
(rotavirus)

30 sec. 100 % scăzută

Denumire produs: wcDISINFECT
Domeniu produs: IGIENĂ baie | Dezinfectare

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie
Dezinfectare

wcDISINFECT
Soluţie de curăţare şi dezinfecţie rapidă
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Teste suplimentare conform EN

Metodă de testare Expunere Dozare Încărcare

EN 14476
virucid (SV 40)

2 min. 100 % ridicată

Instrucțiuni de siguranță:
Utilizați dezinfectanții cu grijă. Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

Depozitarea:
Păstrați recipientul închis. A se depozita la temperatura camerei, din motive de
calitate.

Recomandare produs:
Alternativ vă recomandăm dispenserul nostru LUNA hygieneAUFLAGEN cu
hârtia colac WC, prin care se reduc riscurile de infectare.

Europalet:
136 baxuri

Unitate de vânzare:
cutie
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