
Popis produktu:

Práškový špeciálny prací prostriedok s nízkym napenením na pranie, bielenie,
dezinfekciu a starostlivosť o umývanie pri 60 °C. Práčovňa dostane nádhernú
čerstvú vôňu a jemnú pevnosti s vynikajúcou pracím výkonom. Vhodná pre všet-
ky druhy povrchov. Dermatologicky testované. Biologicky odbúrateľný. Pre všet-
ky textilné výrobky okrem vlny a hodvábu, ktoré sa môžu umyť pri teplote 60 °C.

Jednotka na balenie:

15 kg vrece Art.-č. 4310200700

pH:

alkalický

Použitie | Oblasť použitia:

Zabrániť prenosným chorobám prostredníctvom textílií, mopov, handier a uterá-
kov. Ideálne pre textílie citlivé na hygienu z nemocnice, ošetrovateľského domu,
lekára, ako aj pracovné odevy z kuchyne a spracovania potravín.

Dávkovanie:

Podľa VAH, ÖGHMP, RKI a individuálnych certifikátov:

VAH/
ÖGHMP (EN
16616)

Virucídny
(podľa RKI/
DVV)

RKI
(prihlasný)

Ničiaci
spóry (EN
13704)

Dávkovanie 5 g/l 5 g/l 5 g/l 6 g/l

Pomer vody a
bielizne *

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

Teplota vody 60°C 60°C 60°C 60°C

Účinková doba 10 minút 20 minút 10 minút 15 minút

Dávkovanie g/kg
suchého bielizne

25 g 25 g 25 g 35 g

Dávkovanie ml/kg
suchého bielizne

38 ml 38 ml 38 ml 54 ml

*Pomer voda/bielizeň 1:5 znamená: 5 l vody/kg suchého bielizne

Názov produktu: havon DES 60
Oblasť produktov: HYGIENA bielizne | Dezinfekcia
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Bezpečnostné upozornenie:

NEBEZPEČENSTVO - H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Noste ochranné
rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 V
PRÍPADE OČI: Niekoľko minút s dostatočným množstvom vody vyplachovať. Ak
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Ďalej následne vy-
plachovať. Okamžite volajte NÁRODNÉ OXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CEN-
TRUM alebo lekára. Obsah/Nádobu zneškodnite podla platných národných
nariadení o likvidácii obalov. Účinné látky: > 300 mg kyseliny peroctovej (5 g/l).
CAS: 79-21-0

Skladovanie:

Nádoby skladujte uzatvorené. Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote.
Odolné najmenej dva roky.

Odporúčanie produktu:

Testovaná účinnosť proti všetkým obaleným a nezabaleným vírusom, baktériám
a bakteriálnych spór. VAH gelistet, ÖGHMP und RKI zur A+B Listung angemel-
det. Len na profesionálne použitie. Pre citlivé pranie na 40 °C odporúčame ha-
von DES 40.

Europaleta:

48 sáčkov
Predajná jednotka:

vrece
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