
Popis výrobku:

Kyselý dezinfekční čisticí prostředek na bázi kyseliny mléčné s vynikající silou
na odstranění vodního kamene. Účinně odstraňuje špínu a dezinfikuje v jednom
pracovním kroku. Obsáhle testován dle nejnovějších EN zkušebních metod,
zaevidován u VAH* a ÖGHMP.

Jednotka balení:

1 l lahev č. výr. 4460101608
10 kg kanystr č. výr. 4460101611

Hodnota pH:

kyselé

Použití | Oblast použití:

Široké spektrum účinnosti proti bakteriím (vč. TB), houbám a i obaleným a
neobaleným virům. Posouzen dle nařízení VAH* a ÖGHMP (baktericidní a
levurocidní). Posouzen dle nejnovějších EN testovacích metod: EN 13697
(baktericidní, levurocidní, fungicidní), EN 13727 (baktericidní), EN 13624
(levurocidní, fungicidní), EN 14348 (mykobaktericidní), EN 14476 (virucidní).
Dezinfekční roztok dle dávkovací tabulky nanést rovnoměrně na povrch k čištění
a nechat působit. Po aplikaci otřít ošetřené plochy kohoutkovou vodou.

Snášenlivost materiálu:

Není vhodný pro čisté použití na mramor, plexisklo, polykarbonát a ABS. Na
materiály, odolné vůči kyselému ph (např. armatury v koupelně) se může
hygienicDES AC bezproblémově čistě použít. V případě pochybností by se měl
produkt nejprve vyzkoušet na nenápadném místě.

Dávkování:

Dávkování dle VAH a ÖGHMP (baktericidní, levurocidní): 3% při 30 min.
expozici. Pro speciální zatížení choroboplodnými zárodky prosím dbát
dávkovací tabulky na produktovém listu.
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Dávkování stůl hygienicDES AC

Posouzen dle nařízení VAH* / ÖGHMP

Zkušební norma Čas účinku Dávkování Zatížení

VAH*
baktericidní / levurocidní 30 min. 3,0 % nepatrné

ÖGHMP
baktericidní / levurocidní 30 min. 3,0 % nepatrné

*registrován pro výpis

Posouzen dle nařízení EN

(Jídlo, průmysl, domácnosti a veřejné instituce)

EN 13697
baktericidní / levurocidní

(E. coli, S. aureus, E. hirae, P.
aeruginosa, L. monocytogenes, S.

typhimurium, C. albicans)

5 min.
15 min.

7,5 %
3,0 %

nepatrné
nepatrné

EN 13697
fungicidní (A. brasiliensis) 30 min. 50,0 % nepatrné

Posouzen dle nařízení EN (oblast humánní medicíny)

EN 13727
baktericidní (S. aureus, E. hirae,

P. aeruginosa) 1 min. 3,0 % nepatrné

EN 13624
levurocidní (C. albicans)

5 min.
15 min.

5,0 %
3,0 %

nepatrné
nepatrné

EN 13624
fungicidní (A. brasiliensis)

15 min.
30 min.

80,0 %
50,0 %

nepatrné
nepatrné

EN 14348
mykobaktericidní (M. avium, M.

terrae)
30 min. 50 % nepatrné
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EN 14476
virucidní (Adenovirus, Norovirus

(MNV), Polyomavirus SV40,
Poliovirus)

30 min. 100,0 % nepatrné

EN 14476
omezeně virucidní (Modified

Vaccinia virus (MVA))
5 min. 1,5 % nepatrné

EN 16615 (s hup DRY)
baktericidní, levurocidní (S.

aureus, E. hirae, P. aeruginosa, C.
albicans)

5 min.
15 min.

7,5 %
3,0 %

nepatrné
nepatrné

Bezpečnostní opatření:

Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Při zacházení s chemikáliemi
je nezbytné dbát běžných ochranných opatření. Před použitím číst nejprve popis
výrobku. Uschovat mimo dosah dětí.

Skladování:

Doporučená skladovací teplota: 10-25 °C. Uchovávat v uzavřené nádobě.

Doporučení výrobku:

hygienicDES AC je kompatibilní s hup DRY systémem k přípravě jednocestných
utěrek. Pro přesné dávkování doporučujeme použití HAGLEITNER dávkovací
pomůcka (č. výr. 4450700200), popř. dávkovací pumpička (č. výr. 4450700400).

Europaleta:

60 kanystrů
Prodejní jednotka:

kus
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