
Opis izdelka

Tekoči koncentrat razkuževalnega sredstva za čiščenje in razkuževanje neinvaziv-
nih medicinskih pripomočkov, medicinskega inventarja in površin vseh vrst z viso-
kimi higienskimi zahtevami. Odličen za uporabo v živilski industriji, saj ne vsebuje
parfumov in QAV-ja. Zaradi odlične učinkovitosti čiščenja je ob sočasnem razkuže-
vanju primeren tudi za javne ustanove in hotele. Še posebej primeren za uporabo,
saj ne vsebuje aldehidov, fenolov in alkoholov.

Enota pakiranja

Posoda 10 kg št. art. 4460101511

pH-vrednost

alkalno

Uporaba | področja

Zaradi kratkega časa učinkovanja pri nizkem odmerjanju se lahko uporablja na šte-
vilnih področjih z visokimi higienskimi zahtevami. Razredčeno raztopino (upošteva-
jte navodila za odmerjanje) hygienicDES PERFECT enakomerno nanesite na po-
vršino, ki jo je treba očistiti, in jo ohranjajte vlažno, dokler traja čas učinkovanja. Po
uporabi v živilskih obratih dobro izplakniti z vodo! Obdelane površine lahko takoj po
sušenju ponovno uporabite.
Področje uporabe po Predpisi o medicinskih pripomočkih:
Čiščenje in dezinfekcija površin neinvazivnih medicinskih pripomočkov. Osnovni
UDI 9008353090458
Področje uporabe v skladu z Uredbo o biocidnih izdelkih:
Dezinfekcijsko sredstvo za površino z odlično učinkovitostio čiščenja. Št. BAuA
N-68713

Odmerjanje

Glede posebnih bakterijskih obremenitev upoštevajte tabelo za odmerjanja na po-
datkovnem listu izdelka. V primeru nepravilnega odmerjanja (prenizko odmerjanje)
je lahko učinkovitost izdelka močno oslabljena ali sploh ni izpolnjena. Izdelka po
datumu poteku roka uporabnosti ni dovoljeno uporabiti. Pripravljeno tekočino lah-
ko uporabite samo enkrat in mora biti vsak dan pripravljena sveža.

Naziv izdelka hygienicDES PERFECT
Področje uporabe izdelka Razkuževanje
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Združljivost materialov

Ni primerno za uporabo na surovem lesu, aluminiju in akrilnem steklu. Na polimer
prevlečenih ali linolejnih oblogah, izdelek predhodno preizkusite na neopaznem
mestu, ker lahko pride do reakcij, v odvisnosti od koncentracije uporabe.

Učinkovina

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

Tabela odmerjanja

Spekter delovanja:

VAH 5% 5 min *2

ÖGHMP 1% 15 min *2

Razkuževanje po-
vršine z mehaniko:
baktericid, levuro-
cid

EN 13624
EN 13727
EN 16615

1% 5 min *1

Razkuževanje po-
vršine brez meha-
nike: baktericid, le-
vurocid

EN 13624
EN 13697
EN 13727

1% 5 min *1

Mikrobaktericidno EN 14348 10% 60 min *1

Omejeno virucid
(MVA)

EN 14476 3% 5 min *2

Virus gripe A
(H1N1)

EN 14476 1% 15 min *2

Virus vakcinije EN 14476 2% 15 min *2

BVDV EN 14476 1% 5 min *2

Baktericidno EN 1276
EN 13697

1% 5 min *2

Levurocidno EN 1650
EN 13697

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

Levurocidno DVG 4% 5 min *3

*1 preverjeno pri visoki obremenitvi medicinskega območja in sobni temperaturi
*2 preverjeno pri visoki obremenitvi in sobni temperaturi
*3 preverjeno pri visoki obremenitvi pri sobni temperaturi in pri 10 °C

Varnostno opozorilo

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Strupeno za vodne organizme, z
dolgotrajnim učinkovanjem. Ne izpuščati/odlagati v okolje.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STI-
KU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/
prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontakt-
ne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj
pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v sk-
ladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Vsebuje N-(3-aminopropil)-N-dodecilpro-
pan-1,3-diamin (CAS:2372-82-9) 75 g/kg.

Skladiščenje

Priporočena temperatura skladiščenja: 0–40 °C. Posodo hranite zaprto. Hranite
varno pred otroki. Morebitne barvne spremembe ne vplivajo na kakovost in učin-
kovitost.

Priporočilo

hygienicDES PERFECT je združljiv s sistemom hup DRY za pripravo brisač za en-
kratno uporabo. Za natančnejše odmerjanje priporočamo uporabo Hagleitner pri-
pomočka za doziranje (št. art.: 4450700200).

Varnostno opozorilo

Upoštevajte običajne zaščitne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Dezinfekcijsko
sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo preberite oznake na izdelku. Hra-
nite varno pred otroki.
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Skladišcenje

Zaradi ohranjanja kakovosti hraniti zaprto na suhem pri sobni temperaturi. Hranite
varno pred otroki.

Prodajna enota Evro paleta

Posode 60 posod
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