
Popis výrobku:

Práškový, slabe penící speciální prací prostredek na praní, belení, dezinfekci a
péci pri praní v 60°C. Prádlo získá nádhernou sveží vuni a bude príjemné na
dotyk a soucasne perfektne vyprané. Vhodný pro všechny tvrdosti vody.
Dermatologicky testováno. Biologicky odbouratelný. Na všechen textil, krome
vlny a hedvábí, který se smí prát na 60°C.

Jednotka balení:

15 kg pytel č. výr. 4310200700

Hodnota pH:

alkalická

Použití | oblast použití:

K zamezení prenosu chorob prostrednictvím textilií, potahu na mopy, cisticích
uterek a uterek na ruce. Ideální pro textilie na citlivou hygienu do nemocnic,
pecovatelských domovu, lékarských praxí a i na pracovní oblecení v kuchyních
a pri zpracování potravin.

Dávkování:

Podle VAH, ÖGHMP, RKI a individuálních certifikátů:

VAH/
ÖGHMP (EN
16616)

Virucidní
(podle RKI/
DVV)

RKI
(registrovaný
)

Sporicidní
(EN 13704)

Dávkování 5 g/l 5 g/l 5 g/l 6 g/l

Rozměr voda/prádlo
*

1:5 1:5 1:5 1:5

Teplota vody 60°C 60°C 60°C 60°C

účinná doba 10 min. 20 min. 10 min. 15 min.

Dávkování g/kg
suchého prádla

25 g 25 g 25 g 35 g

Dávkování ml/kg
suchého prádla

38 ml 38 ml 38 ml 54 ml

Název výrobku: havon DES 60
Výrobková řada: HYGIENA prádla | Dezinfekce
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*Rozměr voda/prádlo 1:5 znamená: 5 l vody/kg suchého prádla

Bezpečnostní opatření:

NEBEZPEČÍ - H318 Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338
POKUD V OČECH: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal podle místních/národních pravidel a
předpisů. Účinné látky: > 300 mg kyseliny peroxyoctovy (5g/l). CAS: 79-21-0

Skladování:

Nádobu udržovat uzavřenou. Z důvodu kvality uchovávejte při pokojové teplotě
a v suchu. Trvanlivý po dobu nejméně 2 let.

Doporučení výrobku:

Testována úcinnost vuci všem obaleným a neobaleným virum, bakteriím a
sporám bakterií. Zalistováno u VAH a nahlášeno k zalistování u ÖGHMP a RKI
A+B. Jen pro profesionální použití. Pro jemné prádlo na 40°C doporucujeme
havon DES 40.

Europaleta:

48 pytlů
Prodejní jednotka:

pytel
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