
Описание на продукта:
Високоефективен концентриран дезинфектант на прах на базата на
пероцетна киселина с пълен спектър на действие. Отделни дози във
водоразтворимо фолио за практично, безпрахово дозиране със
системна БУТИЛКАTA на HAGLEITNER. Фолиото се разтваря във
водата и е 100% без микропластмаса. Поради краткото време за
действие с икономична дозировка, той може да бъде оптимално
използван за ежедневна рутинна дезинфекция на повърхности от
всякакъв вид. Отличен за дезинфекция при високи натоварвания и
органични случай на епидемия, например, норовируси, ротавируси и
клостридиум дифициле. Не съдържа и алдехиди и феноли, следователно
е без мирис и особено приятен при употреба.

Съдържание на опаковката:
400 г кутия (80 x 5 г) Арт. № 4460101333

Активно вещество:
Пероцетна киселина (0,5%)

pH-стойност:
алкален

Приложение| области на приложение:
Повърхностен дезинфектант с отлично почистващо действие и широк
спектър на действие. Ефективен срещу бактерии, спорообразуващи
бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси (включително
вируси, пренасяни от кръв, като HBV, HCV, HIV, както и грипни вируси и
норовируси). Оценен съгласно критериите на VAH/ÖGHMP/RKI и е
вписан за регистрация. Тестван в съответствие с най-новите
стандарти на ЕС: EN 13697 (бактерицид, йестицид, фунгицид), EN
13727 (бактерицид), EN 16615 (изпитване върху 4 зони), EN 13624
(фунгицид, левуроцид), EN 14348 (микобактерицид), EN 17126 и EN 13704
(спороцид), EN 14476 (вируцид). Нанесете разтвора равномерно върху
повърхността за почистване и я поддържайте влажна за периода на
действие. След употреба изплакнете обилно с течаща вода. Специално
указание: Не хващайте дозата с мокри ръце!

име на продукт: hygienicDES CAPS
Продуктовата гама: дезинфекция
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Съвместимост на материала:
Готовият за приложени разтвор hygienicDES CAPS е тестван за 
съвместимост със следните материали:
ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), плексиглас, 
PVC, ABS, PE-HD (Hostalen), PA, полисулфон, тефлон, подова настилка 
от линолеум, каучукова настилка, винилов под, стомана (неръждаема 
стомана)
Когато се нанася върху алуминий и цветни метали, съвместимостта с 
материала трябва да бъде тествана предварително върху 
незабележим участък. Нанасянето на разтвора върху поликарбонат не 
се препоръчва.

Дозиране:
1 доза hygienicDES CAP на системна БУТИЛКА HAGLEITNER отговаря на 
концентрация от 5 грама на литър. Поставете необходимото 
количество hygienicDES CAPS (в съответствие с таблицата за 
дозировката) в 1-литрова системна БУТИЛКА и напълнете със студена 
вода от чешмата. Чрез неколкократно разклащане на бутилката, CAP 
се разтваря във водата. След 15 минути safetyWIPES или safetyMOPS 
могат да бъдат напоени с готовия за нанасяне разтвор. Сега кърпите 
могат да издържат 8 часа и са готови за употреба.

Дозиране hygienicDES CAPS:

Метод на
изпитване

Експозиция Дозиране Микроорганизми Натовар
ване

EN 13697 5 мин* 1 CAP/L Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, 

Pseudomonas 
aeruginosa

високо
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EN 13727 5 мин* 1 CAP/L Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae, 

Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli

високо

EN 16615 5 мин* 1 CAP/L Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,

Pseudomonas
aeruginosa, Candida

albicans

високо

EN 13697 5 мин* 1 CAP/L Enterococcus hirae,
Candida albicans

високо

EN 13624 15 мин 2 CAP/L Candida albicans високо

EN 14348 30 мин 4 CAP/L Mycobacterium terrae,
Mycobacterium avium

високо

EN 14348 120 мин 2 CAP/L Mycobacterium terrae,
Mycobacterium avium

високо

EN 17126 15 мин 4 CAP/L Clostridium difficile високо

EN 17126 30 мин 2 CAP/L Clostridium difficile високо

EN 17126 60 мин 1 CAP/L Clostridium difficile високо

EN 13704 20 мин 1 CAP/L Clostridium difficile,
Bacillus subtilis

ниско

EN 14476 5 мин* 1 CAP/L Adenovirus, Rotavirus,
Norovirus (MNV)

високо

EN 14476 30 мин 2 CAP/L Poliovirus високо

EN 14476 5 мин 2 CAP/L Polyomavirus SV40 високо

EN 14476 15 мин 1 CAP/L Polyomavirus SV40 високо

EN 13697 15 мин 4 CAP/L Aspergillus brasiliensis високо

EN 13624 30 мин 2 CAP/L Aspergillus brasiliensis високо

EN 16615 60 мин* 2 CAP/L Aspergillus brasiliensis високо
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* за ежедневна рутинна дезинфекция: 1 CAP/L с 5 минути време за
действие



Инструкция за безопастност:
Риск от тежко увреждане на очите. Използвайте предпазни ръкавици/
предпазно облекло/предпазни очила /предпазна маска за лице. ПРИ 
КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на 
няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и 
доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно 
се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Използвайте 
дезинфекционните средства безопасно. Преди използване винаги 
четете етикета и продуктоват а информация.

Съхранение:
Препоръчителна температура на съхранение: 5-25 °C. Съхранявайте 
опаковката плътно затворена и суха. Пазете от деца. Пазете далеч от 
деца.

препоръки на продукти:
За да се избегне разпространението на микроорганизми в 
дезинфекционния разтвор, препоръчваме да използвате hygienicDES 
CAPS в комбинация с продуктите за безопасност HAGLEITNER: 
safeWIPES, safeMOP, safeBOX, safeBOX SMALL. Непременно изперете 
safetyWIPES преди първоначална употреба!

Евро пале:
288 Броя

продажна единица:
кутия
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