
Opis izdelka:

Pripravljeno za uporabo, alkoholno hitro razkuževanje za vse, na alkohol
odporne površine. Na seznamu pri VAH/ÖGHMP. Učinkovito proti bakterijam,
vključno s tuberkulozo, virusi z ovojnico in Noro virusom. Brez parfuma in
aldehidov. pH vrednost nevtralna.

Enota pakiranja:

6 x 0,9 kg Št. art. 4460100808

pH-vrednost:

Nevtralno

Uporaba | področja:

Za hitro razkuževanje tudi med delovnim procesom npr. v kuhinji, sanitarijah,
domovih za nego, zdravstvenih ustanovah. Primerno za nedostopne površine
kot tudi za vsa področja, kjer je potrebna hitra učinkovitost proti bolezenskim
klicam.

Odmerjanje:

Nanesite nerazredčeno na celotno površino, razdelite s krpo za enkratno
uporabo in pustite, da se posuši. Izplakovanje z vodo ni potrebno. Samo za
lokalno uporabo.
Spekter delovanja hygienicDES FORTE:

Testi v skladu z VAH / ÖGHMP / RKI / DVV

Testna metoda Trajanje
učinkovanj

a

Doziranje Obremenite
v

VAH / ÖGHMP
baktericidno / levurocidno

5 min. 100 % visoka

RKI / DVV
omejen virucid (virusne ovojnice)

30 sek. 100 % nizka

Dodatni preskusi v skladu z EN

Naziv izdelka: hygienicDES FORTE
Področje uporabe izdelka: Razkuževanje

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Razkuževanje

hygienicDES FORTE
Razkuževanje površine in hitro razkuževanje
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Testna metoda Trajanje
učinkovanj

a

Doziranje Obremenite
v

EN 13727
baktericidno

1 min. 100 % visoka

EN 13624
levurocidno

1 min. 100 % visoka

EN 14348
tuberkulocid

30 sek. 100 % nizka

EN 14476
(Norovirus, MNV)

1 min. 100 % -

EN 14476
(Rotavirus)

30 sek. 100 % -

EN 14476
(Adenovirus)

3 min. 100 % nizka

Razkuževanje s hup DRY robčki
(EN 16615, 4-poljski preskus)

1 min. 100 % visoka

Varnostna opozorila:

hygienicDES FORTE uporabljajte varno. Pred uporabo obvezno preberite
navodila. Izogibajte se stiku z vročimi površinami in plameni.

Skladiščenje:

Posodo hranite zaprto. Zaradi ohranjanja kakovosti skladiščiti pri sobni
temperaturi. Prva pomoč: Prva pomoč: po vdihu poskrbite za sveži zrak.

Priporočilo:

Priporočamo hup DRY za nanašanje.

Evro paleta:

342 kosov
Prodajna enota:

kos

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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