
Opis izdelka:
Brezalkoholna, za uporabo pripravljena pena za čiščenje in razkuževanje
straniščne deske, ki jo opravi uporabnik. Učinkuje hitro in zanesljivo. Ne
poškoduje materiala, se hitro popolnoma posuši, ne pušča ostankov, ki bi dražili
kožo. Certificirano po ÖGHMP in VAH. Dermatološko preizkušeno. Brez
parabenov in silikonov. Prijazno koži in primeren za alergične bolnike.

Enota pakiranja:
6 x 0,3 kg Št. art. 4110707901

pH-vrednost:
Nevtralno

Uporaba | področja:
wcDISINFECT nanesite s pomočjo XIBU SEATCLEANER podajalnika na zložen
toaletni papir. Obrišite straniščno desko in pustite da se posuši. Baktericidno
vključno z MRSA, fungicidno po VAH: konc .- 5 min.; ÖGHMP: - 1 min.
Učinkovito proti virusom z ovojnico vklj. z HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV
(omejeno virucidno po RKI): konc. - 30 sek.; Rota-virusi: konc. - 30 sek.;
Papova-/Polioma-virusi: konc.- 2 min.

Odmerjanje:
En odmerek na uporabo.
Spekter delovanja wcDISINFECT:

Testi v skladu z VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Testna metoda Trajanje
učinkovanj

a

Doziranje Obremenite
v

VAH / ÖGHMP
baktericidno / levurocidno

5 min. 100 % visoka

ÖGHMP
baktericino / levurocidno

1 min. 100 % visoka

RKI / DVV
omejen virucid (virusne ovojnice)

30 sek. 100 % nizka

Naziv izdelka: wcDISINFECT
Področje uporabe izdelka: sanitarnaHIGIENA | Razkuževanje

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

sanitarnaHIGIENA
Razkuževanje

wcDISINFECT
Sredstva za čiščenje in hitro razkuževanje

CERTIFIKAT

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 1/2

CERTIFIKAT



RKI / DVV
(Rotavirus)

30 sek. 100 % nizka

Dodatni preskusi v skladu z EN

Testna metoda Trajanje
učinkovanj

a

Doziranje Obremenite
v

EN 14476
virucid (SV 40)

2 min. 100 % visoka

Varnostna opozorila:
Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo obvezno
preberite navodila.

Skladiščenje:
Posodo hranite zaprto. Zaradi ohranjanja kakovosti skladiščiti pri sobni
temperaturi.

Priporočilo:
Alternativno priporočamo naš LUNA hygieneAUFLAGEN podajalnik s
pripadajočimi higienskimi sloji, ki preprečujejo kontakte infekcije na straniščni
deskah.

Evro paleta:
136 kartonov

Prodajna enota:
karton

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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