
Описание на продукта

Течен концентрат на дезинфекциращо средство за почистване и
дезинфекция на неинвазивни медицински продукти, медицински инвентар,
както и повърхности от всякакъв вид с високи хигиенични изисквания.
Отличен за употреба в хранителния сектор, тъй като не съдържа парфюм и
четвъртични амониеви съединения (QAV). Поради отличната си почистваща
способност при едновременна дезинфекция той е идеален за обществени
институции и хотели. Особено приятен за употреба, тъй като не съдържа
алдехиди, феноли и алкохоли.

Опаковъчна единица

10 кг туба Арт. № 4460101511

pH-стойност

алкален

Приложение | области на приложение

Може да се използва в множество области с високи хигиенни изисквания
поради краткото време на експозиция и ниската доза. Нанесете разредения
съгласно инструкциите за дозиран разтвор на hygienicDES PERFECT
равномерно върху почистваната повърхност и я поддържайте влажна за
времето на експозиция. Изплакнете обилно с вода след употреба в
хранителния сектор! Обработените повърхности могат да бъдат използвани
отново непосредствено след изсъхването.
Област на приложение съгласно регулацията за медицински продукти:
Почистване и дезинфекция на повърхности от неинвазивни медицински
продукти. Basis-UDI 9008353090458
сфера на приложение съгласно Регламента за биоциди:
Дезинфекционен препарат за повърхности с отлична почистваща
способност. BAuA №. N-68713

Име на продукт hygienicDES PERFECT
Продуктовата гама Дезинфекция
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Дозиране

За специални натоварвания на бактерии вижте таблицата с дозите в
продуктовия лист. В случай на неправилно дозиране (недостатъчно
дозиране) ефективността на продукта може да бъде сериозно намалена или
вече да не е налице. Продуктът не трябва да се използва повече след
изтичане на срока на годност. Препаратът може да се използва само
веднъж и трябва да бъде прясно приготвен всеки ден.

Съвместимост на материала

Не е подходящ за използване върху сурова дървесина, алуминий и акрилно
стъкло. При покрит с полимер или с линолеум под първо тествайте продукта
върху малка и незабележима повърхност, тъй като в зависимост от
концентрацията може да се получи реакция.

Активно вещество

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

Таблица за дозировки

Спектър на действие:

VAH 5% 5 мин *2

ÖGHMP 1% 15 мин *2

Механична
дезинфекция на
повърхности:
бактерицидно и
левуроцидно
действие

EN 13624
EN 13727
EN 16615

1% 5 мин *1

Дезинфекция на
повърхности без
механика:
бактерицидно и
левуроцидно
действие

EN 13624
EN 13697
EN 13727

1% 5 мин *1
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Микобактерицид
но действие

EN 14348 10% 60 мин *1

Ограничено
вирусоцидно
действие (MVA)

EN 14476 3% 5 мин *2

Грипен вирус тип
А (H1N1)

EN 14476 1% 15 мин *2

Вирус на ваксина EN 14476 2% 15 мин *2

BVDV EN 14476 1% 5 мин *2

Бактерициден EN 1276
EN 13697

1% 5 мин *2

Левурицид EN 1650
EN 13697

1% 5 мин *2

Бактерициден DVG 1% 5 мин *3

Левурицид DVG 4% 5 мин *3

*1 тестван при високо натоварване в медицинския сектор и на стайна
температура
*2 тестван при високо натоварване и при стайна температура
*3 тестван при високо натоварване при стайна температура и при 10 °C

Инструкция за безопастност

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозни увреждания на очите.
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Да не се допуска
изпускане в околната среда.
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Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила /
предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата):
Премахнете незабавно замърсеното, напоено облекло. Изплакнете/
промийте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно
с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако
има такива и ако това е възможно. Продължавайте да промивате.
Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Предайте за рециклиране съдържанието/контейнера в съответствие с
местните/националните разпоредби. Съдържа N-(3-аминопропил)-N-
додецилпропан-1,3-диамин (CAS: 2372-82-9) 75 g/kg.

Съхранение

Препоръчителна температура на съхранение: 0–40 °C. Съхранявайте съда
затворен. Пазете далеч от деца. Евентуални промени в цвета не оказват
влияние върху качеството и ефективността.

Препоръки на продукти

hygienicDES PERFECT е съвместим със системата hup DRY за производство
на кърпички за еднократна употреба. За по-прецизно дозиране се
препоръчва използването на Hagleitner дозиращ уред (Арт. №: 4450700200).

Инструкция за безопастност

Да се спазват обичайните за работа с химикали предпазни мерки.
Използвайте дезинфекционните средства безопасно. Преди употреба
винаги четете етикета на продукта. Пазете далеч от деца.

Съхранение

Съхранявайте неотворен и на сухо при стайна температура, за да запазите
качеството на продукта. Пазете далеч от деца.

Продажна единица Евро пале

Tуба 60 туби
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