Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

hygienicDES FORTE
Povrchová a rýchla dezinfekcia
hygienicDES FORTE
Dezinfekcia

Názov produktu:
Oblasť produktov:
Popis produktu:

Pripravený na okamžité použitie, rýchly dezinfekčný prostriedok na báze
alkoholu na všetky povrchy odolné voči alkoholu. Zalistované u VAH/ÖGHMP.
Účinná voči baktériám, tiež proti TBC, voči vírusom a norovírusom. Bez parfému
a aldehydov. ph hodnota neutrálna.
Jednotka na balenie:
6 x 0,9 kg

Art.-č. 4460100808

pH:

CERTIFIKÁT

neutrálne
Použitie | Oblasť použitia:
Na rýchlu dezinfekciu aj počas pracovného procesu, napr. v kuchyni, sanitárne
zariadenia, v domovoch sociálnej starostlivosti, v ambulanciách. Obzvlášť je
vhodný na ťažko dostupné plochy, a pre všetky oblasti, kde je potrebná rýchla
účinnosť proti choroboplodným zárodkom.
Dávkovanie:
Nezriedený naniesť na plochy, rozotrieť s jednorázovou utierkou a nechať vyschnúť. Nie je potrebné oplachovanie vodou. Používať výlučne na určené miesta.

CERTIFIKÁT

Účinné spektrum hygienicDES FORTE:
Testovaný podľa VAH/ÖGHMP/ RKI / DVV
Skúšobná metóda

Účinková
doba

Dávkovanie

Zaťaženie

VAH / ÖGHMP
baktericídny / levorucídny

5 min.

100 %

vysoké

RKI / DVV
obmedzene virucídny (neobalené
vírusy)

30 sek.

100 %

nízke

Doplňujúce skúšky podľa EN
Skúšobná metóda
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EN 13727
baktericídny

1 min.

100 %

vysoké

EN 13624
levorucídny

1 min.

100 %

vysoké

EN 14348
tuberkulocídny

30 sek.

100 %

nízke

EN 14476
(noro vírus, MNV)

1 min.

100 %

-

EN 14476
(rota vírus)

30 sek.

100 %

-

EN 14476
(adenovírus)

3 min.

100 %

nízke

Dezinfekcia utierkami hup DRY
(EN 16615, 4-poľný test)

1 min.

100 %

vysoké

Bezpečnostné upozornenie:
hygienicDES FORTE používajte bezpečne. Pred použitím si vždy preèítajte informácie na etikete. Produkt sa nesmie dostať do kontaku s horúcimi plochami a
otvoreným ohňom.
Skladovanie:
Nádoby skladujte uzatvorené. Skladujte pri izbovej teplote. Prvá pomoc: Pri
vdýchnutí zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu.
Odporúčanie produktu:
Na optimálne nanesenie odporúčame utierku hup DRY.
Europaleta:

Predajná jednotka:

342 kusov

kus
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