
Termékleírás

Folyékony fertőtlenítőszer-koncentrátum nem invazív orvostechnikai eszközök,
orvosi helyiségek berendezése, valamint bármilyen, szigorú higiéniai
követelményeket támasztó felület tisztításához és fertőtlenítéséhez. Kiválóan
használható az élelmiszeriparban, mivel illatanyag- és QAV-mentes. Mivel a
kiemelkedő tisztítási teljesítményt fertőtlenítéssel ötvözi, ideális nyilvános
intézmények és szállodák számára is. Alkalmazása rendkívül kellemes, mivel nem
tartalmaz aldehideket, fenolokat és alkoholokat.

Csomagolási egység

10 kg kanna Cikkszám: 4460101511

pH-érték

lúgos

Felhasználás | Alkalmazási terület

A behatási idő alacsony adagolás mellett is rövid, így számos olyan területen
alkalmazható, amely szigorú higiéniai követelményeket támaszt. Vigye fel
egyenletesen a hygienicDES PERFECT adagolási utasításoknak megfelelően
hígított oldatát a tisztítandó felületre, és tartsa nedvesen a behatási idő alatt.
Élelmiszeripari területen alaposan öblítse le vízzel az alkalmazást követően!
Száradás után a kezelt felületek azonnal újra használhatók.
Alkalmazási terület az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet szerint:
nem invazív orvostechnikai eszközök tisztítása és felület-fertőtlenítése. Basis-UDI
9008353090458
Alkalmazási terület a biocid termékekről szóló rendelet szerint:
kiváló tisztítási teljesítményű felületi fertőtlenítőszer. BAuA nyilvántartási száma
N-68713

Adagolás

Speciális kórokozók esetén ld. a termékadatlap adagolási táblázatát.
Szakszerűtlen adagolás (aluladagolás) esetén előfordulhat, hogy a termék sokkal
kevésbé vagy egyáltalán nem fejti ki hatását. A terméket az eltarthatósági idő
lejárta után nem szabad alkalmazni. Az alkalmazási flottát csak egyszer szabad
felhasználni, és naponta újonnan kell alkalmazni.
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Anyagkompatibilitás

Nyers fán, alumíniumon és akrilüvegen való használatra nem alkalmas. Polimerrel
bevont vagy linóleumpadló esetén előzetesen tesztelje a terméket egy nem feltűnő
helyen, mivel az alkalmazott koncentrációtól függően reakciók léphetnek fel.

Hatóanyag

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin

Adagolási táblázat

Hatásspektrum:

VAH 5% 5 min *2

ÖGHMP 1% 15 min *2

Mechanikus
felületfertőtlenítés:
baktericid,
levurocid hatású

EN 13624
EN 13727
EN 16615

1% 5 min *1

Nem mechanikus
felületfertőtlenítés:
baktericid,
levurocid hatású

EN 13624
EN 13697
EN 13727

1% 5 min *1

Mikobaktericid
hatású

EN 14348 10% 60 min *1

Korlátozott
mértékben vírusölő
(MVA)

EN 14476 3% 5 min *2

Influenza-A-vírus
(H1N1)

EN 14476 1% 15 min *2

Vakcínia vírus EN 14476 2% 15 min *2

BVDV EN 14476 1% 5 min *2

Baktericid EN 1276
EN 13697

1% 5 min *2
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Levurocid EN 1650
EN 13697

1% 5 min *2

Baktericid DVG 1% 5 min *3

Levurocid DVG 4% 5 min *3

*1 Nagy terhelésű orvosi területen és szobahőmérsékleten tesztelt
*2 Nagy terhelés mellett és szobahőmérsékleten tesztelt
*3 Nagy terhelés mellett, szobahőmérsékleten és 10 °C-on tesztelt

Figyelmeztetés

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan
tartó hatást okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. HA BŐRRE (vagy
hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell
vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A tartalom/edény elhelyezése
hulladékként: az országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően. Hatóanyag: N-(3-
aminopropil)-N-dodecilpropán-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9) 75 g/kg.

Tárolás

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 0–40 °C. Edény lezárva tartandó. Tartsa
gyermekektől elzárva. Az esetleges színváltozások nem befolyásolják a minőséget
és a hatékonyságot.

Termékajánlás

A hygienicDES PERFECT kompatibilis az egyszer használatos kendők előállítására
szolgáló hup DRY rendszerrel. Pontosabb adagolás érdekében alkalmazza a
Hagleitner adagoló mérce-t (Cikkszám: 4450700200).

Figyelmeztetés

Vegyszerek alkalmazásakor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket. A
fertőtlenítőszert biztonságosan kell alkalmazni. Felhasználás előtt olvassa el
a termékismertetőt. Gyermekek elől elzárva tartandó.
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Tárolás

Minőségi okokból lezárva és szárazon, szobahőmérsékleten tárolandó. Gyermekek
elől elzárva tartandó.

Értékesítési egység EU raklap

Kanna 60 kanna
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