
Описание на продукта:
Киселинен дезинфектант и почистващ препарат на основата на млечна
киселина с отлична сила за отстраняване на варовик. Ефективно
премахва замърсяванията и дезинфекцира в една стъпка. Обстойно се
оценява според най-новите EN методи за изпитване, посочени VAH* и
ÖGHMP.

Съдържание на опаковката:
1 л бутилка Арт. № 4460101608
10 кг туба Арт. № 4460101611

pH-стойност:
киселинен

Приложение | области на приложение:
Широк спектър на активност срещу бактерии (включително
туберкулоза), гъбички, както и обвити и не-обвити вируси. Оценен
според указанията на VAH* и ÖGHMP (бактерицидни, левроцидни).
Оценен според най-новите методи за изпитване на EN: EN 13697
(бактерицидно, левроцидно, фунгицидно), EN 13727 (бактерицидно), EN
13624 (левроцидно, фунгицидно), EN 14348 (микобактерицидно), EN
14476 (вируцидно). Нанесете равномерно дезинфекциращият разтвор
върху почистената повърхност и го оставете да действа според
таблицата за дозиране. След нанасяне, избършете обработените
повърхности с чешмяна вода.

Съвместимост на материала:
Не е подходящ за чиста употреба върху мрамор, плексиглас,
поликарбонат и ABS. hygienicDES AC може лесно да се използва
самостоятелно върху устойчиви на киселини материали (например
смесителите в банята). Ако се съмнявате, продуктът трябва
предварително да се тества на незабележимо място.

Дозиране:
Дозировка съгласно VAH* и ÖGHMP (бактерицидно, левроцидно): 3% след
30 минути експозиция. За специални натоварвания на бактерии, моля,
вижте таблицата с дозите в информационния лист на продукта.
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Дозиране hygienicDES AC:

Изпити според VAH* / ÖGHMP

Метод на изпитване Експозици
я

Дозиране Натоварв
ане

VAH*
бактерицидно / левроцидно 30 мин. 3,0 % ниско

ÖGHMP
бактерицидно / левроцидно 30 мин. 3,0 % ниско

*регистриран за вписване

Изпити според EN

(Храни, промишленост, битови и обществени институции)

EN 13697
бактерицидно / левроцидно
(E. coli, S. aureus, E. hirae, P.

aeruginosa, L. monocytogenes, S.
typhimurium, C. albicans)

5 мин.
15 мин.

7,5 %
3,0 %

ниско
ниско

EN 13697
фунгицидно (A. brasiliensis) 30 мин. 50,0 % ниско

Изпити според EN (област на хуманната медицина)

EN 13727
бактерицидно (S. aureus, E.

hirae, P. aeruginosa) 1 мин. 3,0 % ниско

EN 13624
левроцидно (C. albicans)

5 мин.
15 мин.

5,0 %
3,0 %

ниско
ниско
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EN 13624
фунгицидно (A. brasiliensis)

15 мин.
30 мин.

80,0 %
50,0 %

ниско
ниско

EN 14348
микобактерицидно (M. avium,

M. terrae)
30 мин. 50 % ниско

EN 14476
вируцидно (Adenovirus,

Norovirus (MNV), Polyomavirus
SV40, Poliovirus)

30 мин. 100,0 % ниско

EN 14476
oграничено вируциден

(Modified Vaccinia virus (MVA))
5 мин. 1,5 % ниско

EN 16615 (c hup DRY)
бактерицидно, левроцидно (S.
aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C.

albicans)

5 мин.
15 мин.

7,5 %
3,0 %

ниско
ниско

Инструкция за безопастност:
Използвайте дезинфекционните средства безопасно. Да се спазват
обичайните за работа с химикали предпазни мерки. Преди употреба
прочетете продуктовата информация. Пазете далеч от деца.

Съхранение:
Препоръчителна температура на съхранение: 10-25 °C. Съхранявайте
съда затворен.

препоръки на продукти:
hygienicDES AC е съвместим със системата hup DRY за кърпички за
еднократна употреба. За по-прецизно дозиране се препоръчва
използването на HAGLEITNER дозиращ уред (арт. №: 4450700200) или
дозираща помпа (арт. №: 4450700400).

Евро пале:
60 туби

продажна единица:
брой
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