Razkuževanje

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

hygienicDES AC
Dezinfekcijsko sredstvo koncentrat
Naziv izdelka:
Področje uporabe izdelka:

hygienicDES AC
Razkuževanje

Opis izdelka:
Kislo dezinfekcijsko čistilo na osnovi mlečne kisline z odlično močjo
odstranjevanja vodnega kamna. Učinkovito odstranjuje umazanijo in razkužuje v
enem koraku. Obsežno ocenjeno po najnovejših EN preskusnih metodah, na
seznamu pri VAH* in ÖGHMP.
Enote pakiranja:
1 l plastenka
10 kg kanister

Št. art. 4460101608
Št. art. 4460101611

pH-vrednost:
kisla
Uporaba | področja:
Širok spekter delovanja proti bakterijam (vključno s TB), kot tudi virusi z ovojnico
in brez ovojnice. Ocenjeno po smernicah VAH* in ÖGHMP (baktericidno,
levurocidno). Ocenjeno po najnovejših preskusnih metodah EN: EN 13697
(baktericino, levurocidno, fungicidno), EN 13727 (baktericidno), EN 13624
(levurocidno, fungicidno), EN 14348 (mykobaktericidno), EN 14476 (virucidno).
Dezinfekcijska raztopina glede na tabelo za odmerjanje nanesite enakomerno
na površino, ki jo je potrebno očistiti in pustite učinkovati. Po uporabi površino
obrišite s tekočo vodo.
Združljivost materialov:
Ni primerno za nerazredčeno uporabo na marmorju, pleksisteklu, polikarbonatu
in ABS. Na materialih, ki so odporni na kisline (nap. kopalniške armature) je
hygienicDES AC mogoče uporabljati brez težav. V primeru dvoma, preizkusite
izdelek na skritem mestu.
Doziranje:
Odmerjane v skladu z VAH in ÖGHMP (baktericidno, levurocidno): 3% pri 30
min učinkovanja. Glede posebnih bakterijskih obremenitev upoštevajte tabelo za
odmerjanja na podatkovnem listu.
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Doziranje miza hygienicDES AC:
Izpiti po VAH* / ÖGHMP
Testna metoda

Trajanje
učinkovanj
a

Doziranje

Obremenite
v

VAH*
baktericino / levurocidno

30 min.

3,0 %

nizka

ÖGHMP
baktericino / levurocidno

30 min.

3,0 %

nizka

*registriran za uvrstitev na seznam
Izpiti po EN
(Hrana, industrija, gospodinjske in javne ustanove)
EN 13697
baktericino / levurocidno
(E. coli, S. aureus, E. hirae, P.
aeruginosa, L. monocytogenes, S.
typhimurium, C. albicans)
EN 13697
fungicidno (A. brasiliensis)

5 min.
15 min.

7,5 %
3,0 %

nizka
nizka

30 min.

50,0 %

nizka

Izpiti po (področje humane medicine)
EN 13727
baktericino (S. aureus, E. hirae, P.
aeruginosa)
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1 min.

3,0 %

nizka

EN 13624
levurocidno (C. albicans)

5 min.
15 min.

5,0 %
3,0 %

nizka
nizka

EN 13624
fungicidno (A. brasiliensis)

15 Min.
30 Min.

80,0 %
50,0 %

nizka
nizka
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EN 14348
mykobaktericidno (M. avium, M.
terrae)

30 min.

50 %

nizka

30 min.

100,0 %

nizka

EN 14476
omejeno virucidno (Modified
Vaccinia virus (MVA))

5 min.

1,5 %

nizka

EN 16615 (s hup DRY)
bakterizid, levurozid (S. aureus,
E. hirae, P. aeruginosa, C.
albicans)

5 Min.
15 Min.

7,5 %
3,0 %

nizka
nizka

EN 14476
virucidno (Adenovirus, Norovirus
(MNV), Polyomavirus SV40,
Poliovirus)

Varnostna opozorila:
Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Upoštevajte varnostne
ukrepe običajne pri rokovanju s kemikalijami. Pred uporabo berite označbe na
izdelku. Hranite varno pred otroki.
Skladišcenje:
Priporočena temperatura skladiščenja: 10-25 °C. Posodo hranite zaprto.
Priporočilo:
hygienicDES AC je združljiv s sistemom hup DRY za pripravo brisač za
enkratno uporabo. Za natančnejše odmerjanje priporočamo uporabo
HAGLEITNER pripomočka za doziranje (št. art.: 4450700200) oziroma dozirne
črpalke (št. art.: 4450700400).
Evro palete:

Prodajna enota:

60 posod

kos
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