
Popis produktu

Tekutý koncentrát dezinfekčného prostriedku na čistenie a dezinfekciu neinvazív-
nych medicínskych produktov, medicínskeho inventára, ako aj plôch rôznych dru-
hov s vysokými hygienickými požiadavkami. Vynikajúco vhodný na použitie
v potravinárskej oblasti, keďže neobsahuje parfém ani QAV. Vďaka vynikajúcemu
čistiacemu výkonu a súčasnej dezinfekcii je ideálny aj pre verejné inštitúcie a hote-
ly. Mimoriadne pohodlný na používanie, keďže neobsahuje aldehydy, fenoly ani al-
kohol.

Jednotka na balenie

10 kg kanister Art.-č. 4460101511

Hodnota pH

alkalické

Použitie | Oblasť použitia

Vďaka krátkemu času účinku pri nízkom dávkovaní použiteľný v rôznych oblastiach
s vysokými hygienickými nárokmi. Zriedený roztok (dodržte pokyn na dávkovanie)
hygienicDES PERFECT rovnomerne naneste na čistený povrch a udržiavajte vlhký
počas trvania doby pôsobenia. Po použití v potravinárstve dôkladne opláchnuť vo-
dou! Ošetrené miesta je možné ihneď po zaschnutí opäť použiť.
Oblasť použitia podľa nariadenia o medicínskych pomôckach:
Čistenie a dezinfekcia povrchov neinvazívnych medicínskych pomôcok. Zákl. UDI
9008353090458
Oblasť použitia podľa vyhlášky o biocídnych produktoch:
Povrchové dezinfekčné prostriedky s vynikajúcim čistiacim výkonom. Č. BAuA
N-68713

Dávkovanie

Pri zvláštnych bakteriálnych zaťaženiach postupujte podľa tabuľky dávkovania v
technickom liste výrobku. Pri neodbornom dávkovaní (nedostatočnom dávkovaní)
môže byť silne ovplyvnená alebo už neposkytnutá účinnosť výrobku. Výrobok nie je
možné viac používať po uplynutí MHD. Aplikačný roztok sa môže použiť iba raz a
každý deň sa musí pripraviť čerstvý.

Názov produktu hygienicDES PERFECT
Oblasť produktu Dezinfekcia
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Materiálová znášanlivosť

Nie je vhodný na použitie na surové drevo, hliník a akrylátové sklo. Pri povrst-
vených polymérových podlahách alebo linoleu produkt najprv testovať na skrytom
mieste, pretože môže nastať reakcia v závislosti od výšky koncentrácie.

Účinná látka

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín

Tabuľka účinnosti

Účinné spektrum:

VAH 5% 5 min *2

ÖGHMP 1% 15 min *2

Dezinfekcia plôch
s mechanikou:
baktericídna, levu-
rocídna

EN 13624
EN 13727
EN 16615

1% 5 min *1

Dezinfekcia plôch
bez mechanikou:
baktericídna, levu-
rocídna

EN 13624
EN 13697
EN 13727

1% 5 min *1

Mykobaktericid EN 14348 10% 60 min *1

Obmedzene vi-
rucídne (MVA)

EN 14476 3% 5 min *2

Vírus chrípky A
(H1N1)

EN 14476 1% 15 min *2

Vírus vakcínie EN 14476 2% 15 min *2

BVDV EN 14476 1% 5 min *2

Baktericídne EN 1276
EN 13697

1% 5 min *2

Levurocídne EN 1650
EN 13697

1% 5 min *2
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Baktericídne DVG 1% 5 min *3

Levurocídne DVG 4% 5 min *3

*1 overené pri vyššom zaťažení medicínskej oblasti a izbovej teplote
*2 overené pri vyššom zaťažení a izbovej teplote
*3 overené pri vyššom zaťažení pri izbovej teplote a pri teplote 10 °C

Bezpečnostné upozornenie

Spôsobuje vážne poleptanie pokožky a ťažké poškodenie očí. Toxický pre vodné
organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI
KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované a nasiaknuté
časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/osprchujte. PRI KON-
TAKTE S OČAMI: Niekoľko minút s dostatočným množstvom vody vyplachovať.
Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odložte ich. Ďalej následne vy-
plachovať. Okamžite volajte NÁRODNÉ OXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CEN-
TRUM alebo lekára. Obsah/nádobu zlikvidujte podla lokálnych/národných naria-
dení o likvidácii. Obsahuje N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín
(CAS:2372-82-9) 75 g/kg.

Skladovanie

Odporúčaná skladovacia teplota: 0–40 °C. Nádobu udržiavajte zatvorenú. Udržia-
vajte mimo dosahu detí. Akékoľvek farebné zmeny nemajú vplyv na kvalitu a účin-
nosť.

Odporúčanie produktu

hygienicDES PERFECT je vhodné použiť s hup DRY, na výrobu jednorazových
utierok. Pre správne nariedenie prostriedku odporúčame použiť Hagleitner dávko-
vaciu pomôcku (art.-č. 4450700200)

Bezpečnostné upozornenie

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné ochranné opatrenia. Dezin-
fekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte oz-
načenie produktu. Udržiavajte mimo dosahu detí.
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Skladovanie

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote. Udržiavajte
mimo dosahu detí.

Predajná jednotka Europaleta

Kanister 60 kanistrov
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