
Popis výrobku

Kapalný koncentrát dezinfekčního prostředku pro čištění a dezinfekci neinvazivních
zdravotnických produktů, nástrojů a všech typů povrchů s vysokými hygienickými
požadavky. Vynikající pro použití v potravinářství, protože neobsahuje parfémy ani
QAV. Díky vynikajícímu čisticímu výkonu a dezinfekčnímu účinku je ideální také pro
veřejné instituce a hotely. Obzvláště příjemný prý použití, protože neobsahuje
aldehydy, fenoly a alkoholy.

Jednotka balení

10 kg kanystr č. výr. 4460101511

Hodnota pH

alkalická

Použití | oblast použití

Díky krátké době expozice a nízkému dávkování jej lze použít v mnoha oblastech s
vysokými hygienickými požadavky. Roztok hygienicDES PERFECT zředěný podle
pokynů pro dávkování aplikujte rovnoměrně na povrch, který chcete čistit, a
udržujte jej po celou dobu působení vlhký. Po použití v potravinářství důkladně
opláchněte vodou! Ošetřené oblasti lze ihned po uschnutí znovu používat.
Oblast použití podle nařízení o zdravotnických prostředcích:
čištění a povrchová dezinfekce neinvazivních zdravotnických prostředků. Basis-
UDI 9008353090458
Oblast použití dle nařízení o biocidních výrobcích:
dezinfekční prostředek na povrchy s vynikajícím čisticím výkonem. BAuA č.
N-68713

Dávkování

Pro speciální zatížení choroboplodnými zárodky dodržujte dávkovací tabulku listu
technických údajů výrobku. V případě nesprávného dávkování (nedostatečná
dávka) může být účinnost výrobku vážně snížena nebo zcela eliminována. Výrobek
nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti. Aplikační roztok lze použít
pouze jednou a musí být každý den připraven čerstvě.

Název výrobku hygienicDES PERFECT
Oblast výrobků Dezinfekce
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Snášenlivost materiálu

Nevhodné pro použití na neošetřené dřevo, hliník a akrylové sklo. U podlah z
linolea nebo pokrytých polymery vyzkoušet výrobek nejprve na nenápadném
místě, protože může dojít k reakci v závislosti na koncentraci použití.

Účinná látka

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

Tabulka dávkování

Spektrum účinnosti:

VAH 5 % 5 min *2

ÖGHMP 1 % 15 min *2

Mechanická
povrchová
dezinfekce:
baktericidní,
levurocidní

EN 13624
EN 13727
EN 16615

1 % 5 min *1

Nemechanická
povrchová
dezinfekce:
baktericidní,
levurocidní

EN 13624
EN 13697
EN 13727

1 % 5 min *1

Mykobaktericidní EN 14348 10 % 60 min *1

Omezeně virucidní
(MVA)

EN 14476 3 % 5 min *2

Virus chřipky A
(H1N1)

EN 14476 1 % 15 min *2

Vakcinavirus EN 14476 2 % 15 min *2

BVDV EN 14476 1 % 5 min *2

Baktericidní EN 1276
EN 13697

1 % 5 min *2
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Levurocidní EN 1650
EN 13697

1 % 5 min *2

Baktericidní DVG 1 % 5 min *3

Levurocidní DVG 4 % 5 min *3

*1 testováno při vysoké zátěži zdravotnické oblasti a při pokojové teplotě
*2 testováno při vysoké zátěži a při pokojové teplotě
*3 testováno při vysoké zátěži při pokojové teplotě a při 10 °C

Bezpečnostní opatření

Způsobuje těžké poleptání kůže a vážné poškození očí. Toxický pro vodní
organismy, s dlouhodobým působením. Zamezte úniku do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI
STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah / obal podle místních / národních
pravidel a předpisů. Obsahuje N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
(CAS: 2372-82-9) 75 g/kg.

Skladování

Doporučená skladovací teplota: 0–40 °C. Uchovávat v uzavřené nádobě.
Uchovávat mimo dosah dětí. Případné změny barvy nemají vliv na kvalitu a
účinnost.

Doporučení výrobku

hygienicDES PERFECT je kompatibilní se systémem hup DRY k přípravě
jednorázových ubrousků. Pro přesné dávkování doporučujeme použití Hagleitner
dávkovací pomůcka (č. výr. 4450700200).

Bezpečnostní opatření

Je nutno dodržovat běžná ochranná opatření pro manipulaci s chemikáliemi.
Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte popis výrobku. Uchovávat mimo dosah dětí.

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Dezinfekce

hygienicDES PERFECT
Dezinfekční prostředek

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.com3/4



Skladování

Pro zachování kvality uchovávejte uzavřené, v suchu a při pokojové teplotě.
Uchovávat mimo dosah dětí.
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