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Product description

Innovative Hygiene.

hygienic3000

Ph-value

pH-стойност

hygienic3000

Field of application/use

An aldehyd- and non alcoholic concentrate for cleaning and desinfection for

all kinds of surfaces in medical areas. Can also be used on sensitive

surfaces like acrylglass for alcoholfree quick desinfection on, for example,

bathingtubs. Optimal use for canteen kitchens, because it owns a high fat-

dissolving power and is fragrance free. Ideal for childcare facilities, wellness

facilities, cosmetic- and tatto studios. ÖGHMP and VAH certified.

Течно висококонцентрирано средство за дезинфекция на повърхности. 

Описание на продукта

Без алдехиден и алкохолен-концентрат за почистване и дезинфекция

на всички видове медицински повърхности. Също така за

чувствителни повърхности като акрилно стъкло, както и за бърза

дезинфекция с не алкохолни средства, например подходящи вани.

Идеален за използване в търговски кухни, тъй като бързо разгражда

мазнини и не е ароматизиран. Идеален за детски заведения, СПА

центрове и козметични студия и студия за татуировки. ÖGHMP и

VAH сертифициран.

Приложение/области на приложение

Liquid, highly concentrated disinfectant for surfaces.

Dosage

Bacerticide incl. MRSA, fungicide referred to VAH/ÖGHMP: 2,5%-15

min;2%-30 min.;1%-60 min. Quick desinfection: 7,5-1 min; 5%-5 min.

Effective against enveloped viruses incl. BV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV

(virucidal with limited effectiveness referred to RKI): 2,5%-5 min.; 2%-15

min. Rota viruses: 0,5%-30 sec.; Papova-/Polyoma viruses: 2%-30 min;

7,5%-2 min.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 446010041110 kg can

Use the disinfectant safely. Always read labeling and product description

before use.

Storage

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

Europallet

60 cans

Референции

Като алтернатива Ви препоръчваме hygienicPERFECT.As an alternative we recommend hygienicPERFECT.

References

Евро пале

60 туби

Дръжте съдът винаги затворен. Съхранявайте на сухо място и при

стайна температура, за да запазите качеството на продукта. 

Съхранение

Бактерицидно вкл. MRSA, фунгицидно съгл. VAH/ÖGHMP: 2,5%-15 мин;

2%-30 мин.; 1%-60 мин. Бърза дезинфекция: 7,5%-1 мин; 5%-5 мин.

Ефективен срещу вируси, включително HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV

(ограничен вируцид според RKI): 2,5%-5 мин.; 2%-15 мин. Rota-вируси:

0,5%-30 сек.;  Papova-/Polyoma-вируси: 2%-30 мин; 7,5%-2 мин.

Дозиране

Арт. № 4460100411

Съдържание на опаковката

Използвайте дезинфектантът безопасно. Винаги четете

информацията за продукта и етикета преди употреба. 

Инструкция за безопастност

10 кг туба
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