Razkuževanje

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

hygienicDES CAPS
Koncentrat razkuževalnega sredstva v prahu
Naziv izdelka:
Področje uporabe izdelka:

hygienicDES CAPS
Razkuževanje

Opis izdelka:
Visoko učinkovit koncentrat razkuževalnega sredstva v prahu z doslednim
spektrom delovanja. Posamezne odmerne enote v vodotopni foliji za praktično,
brezprašno in varno odmerjanje s sistemsko POSODO HAGLEITNER. Folija se
topi v vodi in je do 100 % brez mikroplastike. Zaradi kratkega časa učinkovanja
pri varčnem odmerjanju je optimalno uporabno za dnevno rutinsko razkuževanje
vseh vrst površin. Izvrstno za razkuževanje pri velikih organskih obremenitvah in
v primeru izbruhov, npr. norovirusov, rotavirusov in Clostdridium difficile. Ker je
brez aldehidov in fenolov, je brez neprijetnega vonja in posebej prijetno za
uporabo.
Enota pakiranja:
400 g doza (80 x 5 g)

št. art. 4460101333

Učinkovina:
Perocetna kislina (0,5 %)
pH-vrednost:
alkalno
Uporaba | področja:
Sredstvo za razkuževanje površin z odličnim učinkom čiščenja in širokim
spektrom delovanja. Deluje proti bakterijam, bakterijam, ki tvorijo trose,
mikobakterijam, kvasovkam, glivicam in virusom (vključno z virusi, ki se
prenašajo s krvjo, kot so HBV, HCV, HIV ter virusi gripe in norovirusi). Ocenjeno
v skladu z merili VAH/ÖGHMP/RKI in registrirano za vključitev v seznam.
Izčrpno preizkušeno v skladu z najnovejšimi evropskimi standardi: EN 13697
(baktericid, levurocid, fungicid), EN 13727 (baktericid), EN 16615 (preizkus
4 polj), EN 13624 (fungicid, levurocid), EN 14348 (mikobaktericid), EN 17126 in
EN 13704 (sporocid), EN 14476 (virucid). Na površino, ki jo želite očistiti,
enakomerno nanesite raztopino in jo vzdržujte vlažno določeni čas učinkovanja.
Po uporabi izplaknite z vodo iz pipe. Poseben napotek: Ne segajte v posodo z
vlažnimi rokami!
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Združljivost materialov:
Pripravljena raztopina hygienicDES CAPS je preizkušena glede združljivosti z
naslednjimi materiali:
ABS (Novodur), POM (Hostaform), PP (Moplen), PP (Novolen), Plexiglas, PVC,
ABS, PE-HD (Hostalen), PA, polisulfon, teflon, talne obloge iz linoleja, talne
obloge iz kavčuka, vinilne talne obloge, jeklo (nerjavno jeklo)
Pri uporabi na aluminiju ter barvnih kovinah je treba predhodno preizkusiti
združljivost na neopaznem mestu. Raztopine ni priporočljivo uporabiti na
polikarbonatu.
Doziranje:
1 hygienicDES CAP na sistemsko POSODO HAGLEITNER ustreza
koncentraciji 5 g/l. Odmerite potrebno količino sredstva hygienicDES CAPS (v
skladu s tabelo za odmerjanje) v 1-litrsko sistemsko POSODO in posodo
napolnite s hladno vodo iz pipe. Večkrat pretresite posodo, da se CAP raztopi v
vodi in ustvari učinkovina perocetna kislina. Po 15 min lahko safetyWIPES ali
safetyMOPS namočite s pripravljeno raztopino. Krpe so nato pripravljene za
uporabo in jih je mogoče hraniti do 8 ur.
Doziranje miza hygienicDES CAPS:
Testna
metoda

Trajanje
učinkovanj
a

Doziranje

Klice

Obremeni
tev

EN 13697

5 min*

1 CAP/l

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Pseudomonas
aeruginosa

visoka

EN 13727

5 min*

1 CAP/l

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia
coli

visoka
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EN 16615

5 min*

1 CAP/l

Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae,
Pseudomonas
aeruginosa, Candida
albicans

visoka

EN 13697

5 min*

1 CAP/l

Enterococcus hirae,
Candida albicans

visoka

EN 13624

15 min

2 CAP/l

Candida albicans

visoka

EN 14348

30 min

4 CAP/l

Mycobacterium terrae,
Mycobacterium avium

visoka

EN 14348

120 min

2 CAP/l

Mycobacterium terrae,
Mycobacterium avium

visoka

EN 17126

15 min

4 CAP/l

Clostridium difficile

visoka

EN 17126

30 min

2 CAP/l

Clostridium difficile

visoka

EN 17126

60 min

1 CAP/l

Clostridium difficile

visoka

EN 13704

20 min

1 CAP/l

Clostridium difficile,
Bacillus subtilis

nizka

EN 14476

5 min*

1 CAP/l

Adenovirus, rotavirusi,
norovirusi (MNV)

visoka

EN 14476

30 min

2 CAP/l

Poliovirus

visoka

EN 14476

5 min

2 CAP/l

Polyomavirus SV40

visoka

EN 14476

15 min

1 CAP/l

Polyomavirus SV40

visoka

EN 13697

15 min

4 CAP/l

Aspergillus brasiliensis

visoka

EN 13624

30 min

2 CAP/l

Aspergillus brasiliensis

visoka

EN 16615

60 min

2 CAP/l

Aspergillus brasiliensis

visoka

* Za dnevno rutinsko razkuževanje: 1 CAP/l s časom učinkovanja 5 min
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Varnostna opozorila:
Povzroča hudo draženje oči. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za
oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.
Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali
zdravnika. Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo
upoštevamo varnostnostni znak in navodila o uporabi.
Skladišcenje:
Priporočena temperatura skladiščenja: 5-25 °C. Posodo tesno zaprite in jo
shranite na suhem. Shranjujte na varnem pred otroki.
Priporočilo:
Za preprečevanje širjenja klic v dezinfekcijsko raztopino priporočamo uporabo
sredstva hygienicDES CAPS v kombinaciji z varnostnimi izdelki HAGLEITNER:
safetyWIPES, safetyMOP, safetyBOX, safetyBOX SMALL. safetyWIPES je
treba pred prvo uporabo obvezno oprati!
Evro palete:

Prodajna enota:

288 kus

Doza
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