
Popis výrobku:
Připravený dezinfekční prostředek s rychlým účinkem.

Jednotka balení:
6 x 1 kg systémových láhví č. výr. 4460100308

Hodnota pH:
neutrální

Použití | Oblast použití:
Čistí a dezinfikuje veškeré povrchy. Vhodné především pro plochy na ležení
(solária, parní lázně, masážní lavice, fitness přístroje). Zanechává příjemnou
vůni. Od předního výrobce solárií Röhm testováno na snášenlivost akrylátového
skla. ÖGHMP a VAH certifikace.

Dávkování:
hygienicPLUS naneste neředěný na plochu určenou k dezinfekci, dodržte dobu
působení a vytřete do sucha. Baktericidní účinek (vč. MRSA), levurocidní účinek
dle VAH: 100% - 5 min / ÖGHMP: 100% - 1 min. Účinný proti obaleným virům,
vč. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (omezeně virucidní dle RKI): koncentrovaný -
30 s; rotaviry: koncentrovaný - 30 s; papova-/polyomaviry: koncentrovaný - 2
min.
Tabulka dávkování hygienicPLUS:

Testy podle VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Zkušební norma Čas účinku Dávkování Zatížení

VAH
baktericidní / levurocidní

5 min. 100 % vysoké

ÖGHMP
baktericidní / levurocidní

1 min. 100 % vysoké

RKI / DVV
omezeně virucidní

30 s 100 % nepatrné

RKI / DVV
(rotavirus)

30 s 100 % nepatrné

Název výrobku: hygienicPLUS
Výrobková řada: Dezinfekce
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Posouzen dle nařízení EN (oblast humánní medicíny)

Zkušební norma Čas účinku Dávkování Zatížení

EN 14476
virucidní

(polyomavirus)

2 min.
5 min.

100 %
66 %

vysoké

Bezpečnostní opatření:
Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před upotřebením si
důkladně přečtěte označení a informace o výrobku.

Skladování:
Nádobu udržovat uzavřenou. Z důvodů zachování kvality nutné skladovat v
suchu a při pokojové teplotě.

Doporučení výrobku:
K dezinfekci větších ploch doporučujeme hygienic3000.

Europaleta:
342 kusů

Prodejní jednotka:
kus
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