
Popis produktu:
Bez obsahu alkoholu, pena pripravená na okamžité použitie na čistenie a dezin-
fekciu toaletnej dosky priamo užívateľom toalety. Účinkuje rýchlo a spoľahlivo.
Šetrí materiál, rýchlo a úplne schne, nezanecháva žiadne zvyšky dráždiace po-
kožku. Certifikované podľa ÖGHMP a VAH. Dermatologicky testované. Bez pa-
rabénov a silikónov. Ideálne pre citlivé ruky, vhodné aj pre alergikov.

Jednotka na balenie:
6 x 0,3 kg Art.-č. 4110707901

pH:
neutrálne

Použitie | Oblasť použitia:
wcDISINFECT naniesť prostredníctvom dávkovača XIBU SEATCLEANER na
poskladaný toaletný papier. WC dosku pretrieť a nechať oschnúť. S baktericíd-
nym účinkom vrátane MRSA, fungicídnym podľa VAH: konc.- 5 min. ÖGHMP:
konc. - 1 Min. Účinný proti neobaleným vírusom vrátane HBV/HIV/HCV/Vacci-
nia/BVDV (s ohran. Virucídnym účinkom podľa RKI): konc. - 30 sek.; Rotavírusy:
konc. - 30 sek.; Papova-/Polyomavírusy: konc. - 2 min.

Dávkovanie:
Jedná dávka na jedno použitie.
Účinné spektrum wcDISINFECT:

Testovaný podľa VAH/ÖGHMP/ RKI / DVV

Skúšobná metóda Účinková
doba

Dávkovanie Zaťaženie

VAH / ÖGHMP
baktericídny / levorucídny

5 min. 100 % vysoké

ÖGHMP
baktericídne / levurocídne

1 min. 100 % vysoké

RKI / DVV
obmedzene virucídny (neobalené

vírusy)

30 sek. 100 % nízke

Názov produktu: wcDISINFECT
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity | Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity
Dezinfekcia

wcDISINFECT
Prostriedok na čistenie a rýchlu dezinfekciu
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RKI / DVV
(rota vírus)

30 sek. 100 % nízke

Doplňujúce skúšky podľa EN

Skúšobná metóda Účinková
doba

Dávkovanie Zaťaženie

EN 14476
virucídny (SV 40)

2 min. 100 % vysoké

Bezpečnostné upozornenie:
Dezinfekčné prostiedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy preèítajte
informácie na etikete.

Skladovanie:
Nádoby skladujte uzatvorené. Skladujte pri izbovej teplote.

Odporúčanie produktu:
Ako alternatívu odporúčame náš LUNA dávkovač hygienických podložiek na
WC dosku s papierovými podložkami pre zabránenie vzniku infekcií v dôsledku
kontaktu s WC doskou.

Europaleta:
136 kartónov

Predajná jednotka:
kartón
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