
Popis výrobku:

Kyslý dezinfekčný a čistiaci prostriedok, na báze kyseliny mliečnej s vynikajúcou
schopnosťou odstraňovať vodný kameň. S vysokým účinkom odstraňuje nečis-
toty a dezinfikuje v jednom pracovnom úkone. Zalistovaný podľa VAH* a
ÖGHMP, je širokospektrálny podľa najnovšej testovacej metódy EN.

Jednotka na balenie:

1 l fľaša Art.-č. 4460101608
10 kg kanister Art.-č. 4460101611

pH:

kyslý

Použitie | Oblasť použitia:

Účinný proti baktériám (aj TB), plesniam ako aj obaleným a neobaleným víru-
som. Posúdený podľa smerníc VAH* - ÖGHMP (baktericídny, levorucídny). Tes-
tovaný najnovšími metódami EN: EN 13697 (baktericídny, levorucídny, fungicíd-
ny), EN 13727 (baktericídny), EN 13624 (levorucídny, fungicídny), EN 14348
(mykobaktericídny), EN 14476 (virucídny). Dezinfekčný roztok naniesť na po-
vrch rovnomerne podľa dávkovacej tabuľky a nechať pôsobiť. Neskôr povrch
umyť a opláchnuť čistou vodou.

Materiálová znášanlivosť:

Produkt je nevhodný na povrchy ako mramor, plexi sklo, poli karbonát a ABS.
hygienicDES AC je možné bezproblémovo použiť na materiály, ktoré sú odolné
na kyslé produkty (napr. armatúry v kúpeľni). Odporúča sa odolnosť povrchov
na produkt najskôr otestovať.

Dávkovanie:

Dávkovanie podľa VAH a ÖGHMP (baktericídny, levorucídny): 3% pri dobe
účinku 30 minút. Pre ostatné choroboplodné zárodky platí tabuľka riedenia na
etikete výrobku.
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Dávkovanie stôl hygienicDES AC:

Testovaný podľa VAH* / ÖGHMP

Skúšobná metóda Účinková
doba

Dávkovanie Zaťaženie

VAH*
baktericídny / levorucídny 30 min. 3,0 % nízke

ÖGHMP
baktericídny / levorucídny 30 min. 3,0 % nízke

*zaregistrovaný na zozname

Testovaný podľa EN

(potraviny, priemysel, domácnosti a verejné zariadenia)

EN 13697
baktericídny / levorucídny

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

typhimurium, C. albicans)

5 min.
15 min.

7,5 %
3,0 %

nízke
nízke

EN 13697
fungicídny (A. brasiliensis) 30 min. 50,0 % nízke

Testovaný podľa EN (oblasť humánnej medicíny)

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

P. aeruginosa) 1 min. 3,0 % nízke

EN 13624
levorucídny (C. albicans)

5 min.
15 min.

5,0 %
3,0 %

nízke
nízke

EN 13624
fungicídny (A. brasiliensis)

15 min.
30 min.

80,0 %
50,0 %

nízke
nízke

EN 14348
mykobaktericídny (M. avium, M.

terrae)
30 min. 50 % nízke
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EN 14476
virucídny (Adenovirus, Norovirus

(MNV), Polyomavirus SV40,
Poliovirus)

30 min. 100,0 % nízke

EN 14476
obmedzene virucídny (Modified

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

EN 16615 (s hup DRY)
baktericídny, levorucídny (S.

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

5 min.
15 min.

7,5 %
3,0 %

nízke
nízke

Bezpečnostné upozornenie:

Dezinfekčné prostiedky používajte bezpečne. S prácou s chemikáliami dbajte
na bežné bezpečnostné opatrenia. Pred používaním si prečítajte informácie na
etikete výrobku. Držte mimo dosahu detí.

Skladovanie:

Odporúčaná skladovacia teplota:

Odporúčanie produktu:

hygienicDES AC je vhodné použiť s hup DRY, na výrobu jednorazových utierok.
Pre správne nariedenie prostriedku odporúčame použiť HAGLEITNER dávkova-
ciu pomôcku (art.-č. 4450700200) alebo dávkovaciu pumpičku (art.-č.
4450700400)

Europaleta:

60 kanistrov
Predajná jednotka:

kus

Názov produktu: hygienicDES AC
Oblasť produktov: Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Dezinfekcia

hygienicDES AC
Koncentrovaný dezinfekčný prostriedok

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 3/3

gerald.sturm
Textfeld

gerald.sturm
Textfeld




